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Equipe do Instituto Argonauta
constata grande quantidade

de lixo durante o feriado
prolongado de 7 de setembro

Foto: Instituto Argonauta/Divulgação

O feriado de 7 de setembro nas
praias do Litoral Norte de São
Paulo foi marcado pelo grande
número de visitantes e infeliz-
mente por uma imensa quanti-
dade de lixo nas praias. É o que
constatou a equipe do Instituto
Argonauta em uma prévia da
avaliação para a 23ª edição do
Boletim do Lixo - desenvolvido

pelo Instituto Argonauta, em
parceria com o Aquário de
Ubatuba. Durante suas ativida-
des de monitoramento de
fauna, a equipe do Argonauta se
deparou com várias situações
inadmissíveis para as praias, que
até pouco tempo apontavam
uma diminuição desses resídu-
os.

O boletim tem o objetivo de
informar mensalmente a situa-
ção das praias do litoral Norte
de São Paulo com relação à pre-
sença de lixo, como forma de
fomentar a ação de políticas
públicas para ajudar a gerenciar
o problema.

Matéria completa na pág. 4

Aglomeração de pessoas sem
máscara, som alto e brigas
são registradas a noite toda

no Centro de Ubatuba no
último final de semana

Segundo moradores, o fluxo
de pessoas se formou na rua
Salvador Correa por volta das
23h de sábado (5), e encerrou
por volta das 6h de domingo

(6). A Polícia Militar foi aciona-
da por moradores, mas não
compareceu. A Prefeitura Mu-
nicipal, por sua vez, interditou
no domingo três estabeleci-

mentos entre bares e adegas
localizados na rua onde a aglo-
meração aconteceu

Detalhes na pág. 4

Pela segunda semana, continua em
queda o número de novos casos

de Covid-19 em Ubatuba
O número de novos casos con-

firmados de Covid-19 em
Ubatuba segue em queda pela
segunda semana consecutiva.

Entre os dias 04/09 e 11/09 fo-
ram confirmados 55 novos ca-
sos de Covid-19 na cidade.

Comparativamente, entre os
dias 28/08 e 04/09 foram confir-
mados 67 novos casos de Covid-
19 e na semana anterior (entre
21 e 28/08) foram confirmados
109 novos casos.

Até sexta-feira haviam somen-
te 60 pacientes que ainda não
se curaram da doença e apenas
05 pacientes internados.

Detalhes na pág. 8

Polícia Ambiental resgata
tartaruga marinha debilitada

A Polícia Ambiental

Marítima resgatou, no

sábado (05), uma tartaruga

marinha em risco de

extinção. O resgate ocorreu

durante Policiamento

Preventivo Náutico no

entorno do Parque Estadual

Ilha Anchieta.

Confira na Pág. 6

Leia a reportagem completa na página 8

Ubatuba está em quarto lugar entre os
destinos mais buscados por brasileiros

na última semana de agosto

Saiba quais os novos critérios
do auxílio emergencial
estendido até dezembro

Confira todos os detalhes na página 9

Com todas as regiões na fase
amarela, Plano SP passa a ter

atualização mensal
Leia a reportagem completa na página 7

Festa de rua realizada entre as 23hde sábado e as 6h de domingo tem

aglomeração de pessoas sem máscara — Foto: Arquivo pessoal
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos a

Deus e o futebol
Disse Deus que nunca tinha vis-

to uma partida de futebol.
Resolvemos, então, leva-lo a

uma, eu e alguns amigos.
Foi um jogo feroz entre os cató-

licos e os judeus.
O primeiro gol foi dos católicos.

Com grande alegria para Deus,
que até jogou para cima seu cha-
péu.

Mas, logo veio o gol dos judeus,
e Deus teve a mesma reação de
entusiasmo e fez o mesmo gesto
com o chapéu.

Isso deixou encucado um cama-
rada que estava atrás de nós. Ele
bateu no ombro de Deus e per-
guntou:

- Mas afinal, você por qual time
está torcendo?

- Eu? Responde Deus, Ah por
lado nenhum. Eu não estou aqui
pelos times, mas pelos homens.

O homem atrás de nós, então
disse ao vizinho:

- Olhe ai, mais um ateu.
Ao sair do estádio, demos alguns

comentários a Deus a respeito da
situação religiosa do mundo mo-
derno. Concluímos dizendo:

- Sabe, Senhor, as pessoas são
gozadas. Elas parecem pensar que

Deus está sempre do lado delas
contra as pessoas do outro lado.

- É assim mesmo, concordou
Deus; Eu não apoio às religiões;
Eu apoio às pessoas. Pessoas
são mais importantes que reli-
giões. O homem é mais impor-
tante que o Sábado e o Domin-
go.

- Cuidado Deus. Olhe o que
está dizendo. Lembre-se de que
uma pessoa já foi crucificada por
andar dizendo estas coisas.

- Sim, foi crucificada, e por
pessoas religiosas. Disse Deus
com um sorriso meio torto.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Conforme previsto, as praias do
Litoral Norte receberam muitos tu-
ristas durante o feriado prolongado
de 7 de setembro.

O tempo não estava tão bom
como no final de semana anterior
em que o Sol forte brilhou num céu
azul maravilhoso, mesmo assim to-
das as cidades litorâneas registra-
ram um grande movimento tanto
na areia quanto nas orlas.

Cena comum eram as aglomera-
ções sem a utilização de máscaras.
Problema que já havia sido registra-
do na semana anterior.

A tão prometida fiscalização não
aconteceu tal como deveria.

Os prefeitos de Caraguatatuba,
São Sebastião e Ubatuba solicita-
ram ajuda ao Estado, para contro-
lar e orientar os turistas e morado-
res a seguirem as normas sanitári-
as como evitar as aglomerações e o
uso de máscara, mas na prática as
irregularidades correram solto em
todas as cidades.

E o tal reforço policial, se chegou,
ninguém notou.

No quesito fiscalização Ubatuba
talvez tenha sido a pior.

Enquanto Caraguatatuba e São
Sebastião realizaram barreiras sani-
tárias educativas nas entradas das
cidades, checando temperatura dos
turistas, reforçando a importância
do uso de máscara e de se evitar
aglomerações; em São Sebastião,
inclusive, com sanitização dos veí-
culos, e Ilhabela, além das mesmas
orientações exigia o preenchimen-
to de um termo de responsabilida-
de, Ubatuba se limitou à fiscaliza-
ção pelas equipes da Secretaria da
Fazenda, Vigilância Sanitária e a
Guarda Civil Municipal.

Velhos problemas
De dia houve aglomerações nas

praias e sem uso de máscaras e à
noite uma mega aglomeração de
jovens em toda a orla da Praia Gran-
de foi registrada enquanto no Cen-
tro da cidade outra grande aglome-
ração se registrou com som alto e
durante toda a noite literalmente.

Fiscalização? Zero. Dispersão?
Nenhuma. Polícia? Não compare-
ceu.

Mas não foram somente esses
problemas que chamaram a aten-
ção.

Bastou mais um final de semana
para que a coleta de lixo fosse afe-
tada. Lixos que não foram recolhi-
dos nos dias e horários habituais se
acumularam e espalharam pelos
bairros e ainda não voltaram à nor-
malidade deixando a população
sem saber qual é o dia e o horário
da coleta. Ou mudaram o
cronograma de coleta sem avisar e
a população tem agora que adivi-
nhar?

Outra questão é o trânsito: típico
de verão e que dispensa apresen-
tação.

Além do trânsito parado ou extre-
mamente lento nas rodovias, prin-
cipalmente em direção às praias,
também se constatou uma maior
falta de fluidez no trânsito com a
reforma da avenida Iperoig, algo
que já era esperado, inclusive.

Se esse é o esquenta para a alta
temporada que vem por aí, já ficou
claro que há muito a ser feito por
parte da administração pública. Ve-
lhos problemas aliados aos novos
que foram criados precisam de
atenção e solução!

Melissa Schimanoff

Quem diria que além de projetos
políticos pedagógicos e regimentos
escolares, estaríamos, nós
pedagogos, em 2020, discutindo e
desenvolvendo protocolos de segu-
rança para que os alunos pudessem
retornar para suas aulas nesse
“novo normal”.

O importante é pensar uma ade-
quação a partir de cada cenário. Po-
demos nos basear em modelos es-
trangeiros, porém, não podemos
deixar de pensar na realidade das
escolas brasileiras e principalmen-
te na disparidade que existe entre
a escola privada e a escola pública.

Assim, para elaboração do plano
estratégico da volta as aulas neces-
sitamos de vários cuidados, aspec-
tos pontuais como uma conversa
com um médico infectologista tor-
na-se essencial para a segurança,
respeitando cada nível de ensino
atendido.

Por exemplo, a educação infantil
que requer cuidados especiais
como o uso do álcool em gel que
não pode ser manuseado sem uma
supervisão de um adulto, podendo
ocasionar problemas maiores ain-
da, como uma queimadura ou uma
intoxicação.

O plano estratégico também pre-
cisa de uma articulação política, res-
peitando as diretrizes do Município
e/ou Estado. Cabe aqui a constitui-
ção de comissão, com a comunida-
de escolar, para definição e adoção
de protocolos próprios, com análi-
se dos dados epidemiológicos da
doença e orientações das autorida-
des sanitárias.

Procedimentos como aferição de
temperatura, limpeza e ventilação
de ambientes, uso de máscara,
disponibilização de álcool gel 70%
e respeito às regras de etiqueta res-
piratória e de distanciamento soci-
al, escalonamento do acesso de es-
tudantes a refeitórios e praças de
alimentação serão procedimentos
do dia-a-dia das instituições esco-
lares.

Segundo o documento divulgado
pela UNICEF para embasar o retor-
no às aulas, estão entre as princi-
pais recomendações: evitar ativida-
des que gerem aglomerações, fazer
escalas para que os alunos entrem
em horários diferentes, evitar ativi-
dades que gerem aglomeração nos
intervalos e recreio, reduzir tama-
nhos de turmas, aumentar
espaçamento entre alunos, realizar
treinamento de todos os funcioná-

O novo normal na
educação básica:

protocolos de segurança

rios (administrativos, professores,
pessoal de limpeza,…) para a
implementação de práticas de higi-
ene e distanciamento físico, dar
treinamento específico para equi-
pes de limpeza, de modo a realizar
a desinfecção dos ambientes, sem-
pre usando equipamento de prote-
ção individual (EPI), aumentar a in-
tensidade e frequência da limpeza,
melhorar as práticas de tratamen-
to de resíduos, monitorar a saúde
de funcionários e alunos.

Além de fornecer orientações cla-
ras sobre como proceder em caso
de alguém apresentar sintomas, cri-
ar espaço para a separação tempo-
rária dessas pessoas, sem fazer
qualquer tipo de estigma, fornecer
orientações claras de quem não
deve ir à escola, entre alunos e staff
(grupos de risco), dar ênfase à la-
vagem das mãos e à etiqueta respi-
ratória (cobrir a boca e o nariz ao
espirrar com lenço de papel, descar-
tando-o em seguida no lixo.

Aguardar ou fazer parte das co-
missões de discussão para o retor-
no dos estudantes aos bancos es-
colares físicos é uma possibilidade
que transita entre tomar partido, ou
apenas, depois fazer parte daque-
les que culpabilizam outras pesso-
as.

De toda forma, temos que ter
consciência que qualquer medida –
retornar ou permanecer – tem pre-
juízos e benefícios. Os protocolos
de segurança precisam pensar a es-
cola como espaço social de convi-
vência, em que os professores e os
estudantes estão no pelotão de
frente e são os primeiros que so-
frem as consequências. Como os
soldados em períodos de guerra
que seguem todas as etapas do pla-
no estratégico do comandante, mas
sem inocência reconhecem que al-
guns podem ficar à margem.

Escola não é laboratório ou depó-
sito de estudante, urge que todos
possamos reaprender que a escola
conteudista precisa dar espaço para
escola de competências.

Autoras:
Dinamara Pereira Machado é

doutora em Educação e gestora da
Educação do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Gisele Cordeiro é doutora em
Educação e coordenadora da área
de Educação do Centro Universitá-
rio Internacional Uninter.

Na maioria das vezes reclamamos de várias coisas: do nosso
cabelo, da nossa roupa, sorriso, empregos, marido, irmãos, si-
tuações. E acabamos ficando entristecidas por conta disto.

Mas, você já parou para pensar o porquê disso?
Sim? Ou não?
Bom, quando não estamos satisfeitos com algo ao nosso redor

e os nossos olhos estão sendo maus, acabamos reclamando da
situação daquilo que estamos vendo.

Quando o nosso coração está cheio de ingratidão, reclama-
mos e não conseguimos olhar para as coisas boas que estão
acontecendo.

Olhos maus e coração ingrato gera insatisfação e tristeza, fica-
mos insatisfeitos, tristes e acabamos reclamando da maioria das
situações!

E você sabe qual é o segredo para que esse cenário mude ? O
segredo é a GRATIDÃO!

Quando seu coração é grato você não importa com as situa-
ções difíceis, seus olhos mudam, sua aparência muda, você passa
a dar valor ao que antes não tinha  valor. Você aprecia momen-
tos, curte a vida e da vários sorrisos junto com gargalhadas.

Não desanime!
Não reclame!
Sorria, e se encha de gratidão, pois ela faz bem ao coração.ORÇAMENTOS DE EDITAIS

E PUBLICIDADE
acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Acompanhe nossas publicações na internet.
Acesse: https://acidadeubatuba.com.br

Pare de reclamar

Resolução SIMA n. 28/2020
estabelece critérios para

preparo de áreas

A secretaria de Pesca e Agricul-
tura de Ubatuba informa que a
secretaria estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA) publicou a resolução
SIMA 28/2020 autorizando, em
caráter emergencial, e estabele-
cendo critérios para a realização
da preparação de áreas para as
roças tradicionais de coivara,
praticada por agricultores e
agricultoras pertencentes a Po-
vos e Comunidades Tradicionais.

Em geral, as autorizações para
as roças tradicionais são emiti-
das com base em documentos
preparados por instituições de
assistência técnica do Estado
que prestam apoio às comuni-
dades. Em condições normais,
esses documentos são analisa-
dos por técnicos da Cetesb que,
com base neles, emitem as au-
torizações.

No contexto atual, quando o
isolamento social se mostra
como a principal medida a ser
adotada para evitar a propaga-
ção da Covid-19, foi preciso en-
contrar uma solução para que
não fosse necessário adotar to-
dos os procedimentos adminis-
trativos de praxe para a emissão
de autorizações de roças. Assim,
nem os técnicos que prestam
apoio técnico às comunidades e
nem os técnicos da Cetesb que
analisam os processos precisa-
rão ir a campo, preservando as-
sim a saúde das comunidades
tradicionais e também a dos
agentes públicos.

O principal objetivo da SIMA
com a publicação da Resolução
foi o de permitir que as comuni-
dades tradicionais pudessem
implantar as suas roças durante
o período de isolamento social,
com segurança jurídica, e assim
garantir seus meios de subsis-
tência e segurança alimentar.

Apesar da Resolução ser uma
autorização prévia, ela estabele-
ce algumas condições que de-
pois serão avaliadas pelos ór-
gãos de controle ambiental
quanto ao seu cumprimento. Os
seguintes critérios precisam ser
seguidos para que as roças pos-
sam ser feitas com segurança
jurídica:

-Roças tradicionais realizadas
SOMENTE por Povos e Comuni-
dades Tradicionais do Estado de
São Paulo;

-Roças de até 1 ha (10.000 m²),
no máximo;

Roças de comunidades
tradicionais: veja o que

mudou durante a pandemia

-Distância mínima de 100 m
entre as áreas de roças;

-O imóvel rural ou a área de uso
da comunidade precisa ter, no
mínimo, metade da sua área co-
berta por vegetação nativa;

-A soma de todas as áreas de
roças não pode ser maior do que
20% da vegetação nativa exis-
tente no imóvel rural ou da área
de uso de uma comunidade;

-SOMENTE Poderão ser abertas
roças em vegetação nativa em
regeneração no  estágio inicial
(capoeira) ou médio
(capoeirão);

-Uma mesma família pode fa-
zer mais de uma roça desde que
respeite as condições acima;

Com exceção de roças localiza-
das em Área de Proteção
Ambiental (APA), todas as outras
situadas em Unidade de Conser-
vação precisam ser autorizadas
pelo gestor, da Fundação Flores-
tal.

A Resolução SIMA 28/2020
NÃO AUTORIZA :

-Roças em áreas de preserva-
ção permanente como beira de
córregos e rios, junto de nascen-
tes ou em área com muita incli-
nação, maior que 45º ( 100% de
declividade), em restingas ao
redor de mangues ou em
manguezais;

-Roças em vegetação antiga,
em estágio avançado de regene-
ração;

-O uso de fertilizantes quími-
cos, agrotóxicos ou sementes
transgênicas;

Abrir roças para o plantio de
espécies perenes como
pupunha, bananal, etc.

Assim, no período de
pandemia, as roças de comuni-
dades tradicionais de Ubatuba,
atendendo a todas as
condicionantes ambientais, de-
verão ser comunicadas até o dia
31/12/2020 por meio de suas
entidades representativas, a um
Centro Técnico Regional da
Coordenadoria de Fiscalização e
Biodiversidade ou a uma Agên-
cia da CETESB.

A secretaria de Pesca e Agricul-
tura de Ubatuba está em conta-
to direto com os órgãos respon-
sáveis do SIMA e está à disposi-
ção para receber dúvidas sobre
o assunto e demais demandas
de interessados das comunida-
des tradicionais pelo telefone
3833-3500 ou pelo e-mail
pesca@ubatuba.sp.gov.br

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Agricultura

RESPEITE O TRÂNSITO.

Jornal A Cidade, há 34 anos
levando informação ao leitor

com credibilidade e transparência.
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Setembro Verde

Prezado associado, se sua empresa também estiver
admitindo, acesse

nosso site www.aciubatuba.com.br
Você mesmo pode cadastrar

a vaga disponível gratuitamente.

Mensagens educativas e
motivacionais serão exibidas

nos painéis eletrônicos
instalados nas rodovias sob

concessão da Agência

Com o objetivo de incentivar as
doações de órgãos no Estado, a
ARTESP - Agência de Transporte
do Estado de São Paulo, com o
apoio das 20 concessionárias
que administram as rodovias
paulistas, participa da campa-
nha Setembro Verde. A iniciati-
va é uma parceria com a Associ-
ação Brasileira de Transplantes
de Órgãos (ABTO) para
conscientizar a população da
importância do gesto, principal-
mente diante do atual cenário
pandêmico.

As ações de conscientização do
Setembro Verde começaram na
terça-feira (8) e vão até o dia 30.
Desde então, as concessionári-
as exibem nos 388 painéis ele-
trônicos - distribuídos ao longo
dos 10,8 mil quilômetros de ro-
dovias concessionadas - as se-
guintes mensagens da campa-
nha:

Doe órgãos, salve vidas
Avise sua família

Avisar os familiares sobre a in-
tenção de ser um doador de ór-
gão é essencial, já que no Brasil
não há necessidade de docu-
mentar essa condição. Podem
ser doados órgãos como rins,
coração, pulmões, fígado, pân-
creas e também tecidos, como
ossos, tendões, pele, córneas e
válvulas cardíacas. Um único
doador pode salvar várias vidas.
Atualmente, cerca de 40% das
famílias se recusam a doar os
órgãos de parentes, já que não
foram comunicadas sobre a in-
tenção anteriormente.

Por conta da pandemia, o nú-
mero de doadores de órgãos
caiu 6,5% no Brasil no primeiro
semestre de 2020, em compara-
ção ao mesmo período de 2019,
segundo a ABTO. Essa redução
prejudicou também os trans-
plantes, que vinham crescendo
gradativamente nos últimos
anos.

“Este ano tem se mostrado
atípico e com muitos desafios.
Estamos diante de um momen-
to em que precisamos somar
esforços para que a
conscientização para a doação
de órgãos aumente. Por isso,
juntamente com as concessioná-
rias, vamos ajudar a reforçar a
campanha Setembro Verde, di-
vulgando mensagens de incen-
tivo em todos os painéis das ro-
dovias sob concessão do Estado
de São Paulo. Doar órgãos é um
ato de generosidade ao próximo
e salva muitas vidas”, conta o
diretor geral da ARTESP, Milton
Persoli.

Campanha Setembro Verde da
ARTESP e concessionárias

incentivam doações de órgãos
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Segundo dados da ABTO, no
primeiro semestre de 2020, fo-
ram realizados 8.897 transplan-
tes. Desses, 3.632 são os chama-
dos órgãos sólidos (coração, fí-
gado, pâncreas, pulmão e rim),
sendo que parte desse número
envolve mais de um órgão. Os
transplantes de córnea no mes-
mo período somaram 3.963 e os
de medula óssea foram de
1.302. Entre os órgãos sólidos,
os maiores índices de transplan-
te são de rim (2.409).

“Entendemos o drama acarre-
tado pela pandemia atual, mas
vamos tentar não deixar a alma
do transplante morrer, agindo
com calma e prudência, lem-
brando que milhares de pacien-
tes dependem da doação de ór-
gãos e, consequentemente, dos
transplantes para sobrevive-
rem”, explica o presidente da
ABTO, José Huygens Parente
Garcia.

Cerca de 90% dos transplantes
são realizados pelo SUS. Mesmo
com esses números, as filas de
espera ainda são bastante lon-
gas, devido ao baixo índice de
doadores. De acordo com a en-
tidade, a lista de espera para a
doação de órgãos conta com
40.740 pessoas. O órgão mais
aguardado é o rim, com um to-
tal de 26.678 pacientes.

No Estado de São Paulo, no pri-
meiro semestre deste ano, fo-
ram realizados 2.680 transplan-
tes, sendo 1.363 de córnea, 856
de rim, 351 de fígado, 60 de co-
ração, 21 de pâncreas e rim, 19
de pulmão e 10 de pâncreas.

Atualmente, 17.379 pessoas
aguardam por um órgão no es-
tado, somando 13.211 que pre-
cisam de rins, 3.360 de córneas,
336 de fígado, 135 de coração,
107 de pulmão, 16 de pâncreas
e 214 de pâncreas e rim, simul-
taneamente.

“A doação de órgãos pode sal-
var muitas vidas. Estas ações
pelas rodovias concedidas do
Estado de São Paulo visam lem-
brar e conscientizar a população
quanto à importância deste ges-
to”, diz o Secretário de Estado da
Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn.

Por três anos, o estudante José
Eduardo de Faria Lima Neto, 20
anos, ficou na fila esperando por
um pulmão. Ele recebeu o órgão

em abril de 2019 e diz que a
doação salvou sua vida. Ativida-
des como jogar bola, nadar e
estudar, que antes fazia com di-
ficuldades, foram retomadas
após a cirurgia. “Hoje sou uma
nova pessoa, a doação me deu
uma nova vida. Sempre que pos-
so, conscientizo e incentivo to-
dos ao meu redor sobre esse ato
de generosidade e amor”, afir-
ma.

Para mais informações sobre
doação de órgãos, acesse:

http ://www.abto.org .br/
abtov03/Upload/file/Noticias/
voce_quer_ser_doador_orgaos.pdf

Sobre o Setembro Verde

O Dia Nacional de Doação de
Órgãos é celebrado em 27 de
setembro, por isso, o mês foi
escolhido para incentivar e
conscientizar sobre a importan-
te atitude. A cor verde foi eleita
como a melhor para ilustrar a
causa, pois representa a área da
saúde e simboliza também a es-
perança e a liberdade.

Sobre a ARTESP

A ARTESP - Agência Regula-
dora de Serviços Públicos De-
legados de Transporte do Es-
tado de São Paulo - regula o
Programa de Concessões Ro-
doviárias do Governo do Esta-
do de São Paulo há mais de 20
anos. Sob sua gerência, estão
20 concessionárias, que atu-
am em 10,8 mil quilômetros
de rodovias, o que representa
quase 31% da malha estadu-
al, abrangendo 283 municípi-
os.

A Agência também fiscaliza o
Transporte Intermunicipal de
Passageiros, exceto nas Regi-
ões Metropolitanas de São
Paulo,  Campinas,  Baixada
Santista, Vale do Paraíba e Li-
toral Norte. Dentre as ações,
realiza auditoria de frota, ga-
ragem e instalações, ações fis-
cais na operação das linhas re-
gulares, nos terminais rodovi-
ários e nas rodovias. Além dis-
so, a ARTESP é responsável
pela regulação da concessão
de cinco aeroportos regionais.

Na próxima segunda-feira
(14), as agências do INSS pre-
tende retomar as atividades
presenciais.

Os cidadãos que quiserem ser
atendidos presencialmente nas
agências do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) vão ter
que agendar o serviço pelo site
ou aplicativo Meu INSS ou pelo
telefone 135. Essa é a reco-
mendação do órgão.

De acordo com o INSS, vão es-
tar disponíveis para atendi-
mento presencial os serviços
de perícia médica, avaliação
social, cumprimento de exi-
gência, justificação administra-
tiva e reabilitação profissional.
Os segurados sem

Apenas segurados agendados serão
atendidos nas agências do INSS

a partir de segunda-feira

Previdência Social

agendamento não vão ser
atendidos. O objetivo é evitar
aglomerações dentro e fora

das agências, seguindo reco-
mendações do Ministério da
Saúde. 
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Feriado prolongado

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Palestra

Descaso

Aglomeração de pessoas sem
máscara, som alto e brigas
são registradas a noite toda

no Centro de Ubatuba no
último final de semana

Fluxo teve início por volta
das 23h de sábado (5) e

terminou por volta das 6h de
domingo (6) sem intervenção
da Polícia Militar. A Prefeitura

Municipal interditou no dia
seguinte três estabelecimen-

tos entre bares e adegas
localizados na rua onde a
aglomeração aconteceu.

Segundo moradores, o fluxo de
pessoas se formou na rua Salva-
dor Correa por volta das 23h de
sábado (5), e encerrou por vol-
ta das 6h de domingo (6).

A Polícia Militar foi acionada
por moradores, mas não compa-
receu. Além do barulho excessi-
vo se desenrolaram mais de uma
briga entre os frequentadores.

Apesar de o Governo de São
Paulo ter anunciado na sexta (4)
que enviaria 20 mil policiais para
cidades turísticas no feriado jus-
tamente para reforçar as ações
de cumprimento das normas
sanitárias de prevenção ao con-
tágio pelo novo coronavírus coi-
bindo aglomerações, a festa en-
cerrou sem intervenção polícial.

Além de registros fotográficos,
os moradores gravaram vídeos
que viralizaram nas redes soci-
ais.

Em nota, a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) informou
que “o reforço policial no litoral
paulista é um apoio às ações das
prefeituras e órgãos de saúde,
que são os responsáveis pelas
medidas sanitárias e dados re-
ferentes a elas”.

No entanto, a Prefeitura de
Ubatuba pediu reforço na segu-
rança ao Estado.

A Prefeitura de Ubatuba infor-
mou que na manhã de domingo
interditou três estabelecimen-
tos, entre bares e adegas, locali-

Festa de rua realizada entre as 23hde sábado e as 6h de domingo tem aglomeração de

pessoas sem máscara — Foto: Arquivo pessoal

Prefeitura de Ubatuba interditou três estabelecimentos que
descumpriram regras de funcionamento.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Ubatuba

zados na rua em que houve a
festa por descumprir as regras
de funcionamento durante a
pandemia.

Praias lotadas

Com o calor e flexibilização do
isolamento no feriado prolon-

gado da Independência, o lito-
ral norte registrou praias chei-
as no sábado (5) e também no
domingo (6) principalmente
naquelas que recebem normal-
mente um grande número de
turistas como a Praia Grande, a
praia das Toninhas, Perequê-
Açu e Félix.

Para debater sobre a impor-
tância da família neste novo
cenário e seu papel na defi-
nição da escola pós
pandemia, a Conquista Solu-
ção Educacional promove a IV
Jornada da Conquista, com a
presença do filósofo, mestre
e doutor em Educação Mário
Sérgio Cortella. O evento,
100% on-line, acontece na
próxima quarta-feira, 16, e as
inscrições podem ser feitas
no site da Conquista. Cortella

Cortella faz palestra on-line sobre o papel
da família na escola pós-pandemia

é autor de 36 livros, dentre
eles “Qual eì a tua obra?”,
“Por que fazemos o que faze-
mos?” e “A Sorte Segue A Co-
ragem!”.

Serviço:
IV Jornada da Conquista
Data: 16/09
Horário: das 16h às 18h
Link para inscrição: http://

c o n q u i s t a - e d i t o r a -
positivo.rds.land/jornada-
mario-sergio-cortella

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: htpps://acidadeubatuba.com.br

O feriado de 7 de setembro nas
praias do Litoral Norte de São
Paulo foi marcado pelo grande
número de visitantes e infeliz-
mente por uma imensa quanti-
dade de lixo nas praias. É o que
constatou a equipe do Instituto
Argonauta em uma prévia da
avaliação para a 23ª edição do
Boletim do Lixo - desenvolvido
pelo Instituto Argonauta, em
parceria com o Aquário de
Ubatuba. Durante suas ativida-
des de monitoramento de fauna,
a equipe do Argonauta se depa-
rou com várias situações inad-
missíveis para as praias, que até
pouco tempo apontavam uma
diminuição desses resíduos.

O boletim tem o objetivo de
informar mensalmente a situa-
ção das praias do litoral Norte de
São Paulo com relação à presen-
ça de lixo, como forma de fomen-
tar a ação de políticas públicas
para ajudar a gerenciar o proble-
ma.

Os dados sobre os resíduos nas
praias durante o mês de setem-
bro devem ser publicados na ín-
tegra no próximo mês, porém o
resultado deste final de semana
chamou a atenção de todos, e o
Instituto Argonauta já tem os
registros dos acúmulos de lixo
durante o feriado prolongado.
São quatro as categorias estipu-
ladas pelo Boletim: ausente,
quando não há evidência de lixo,
traço, com a presença de alguns
itens espalhados, inaceitável,
com algumas acumulações e ca-
ótico, com várias acumulações,
sendo a categoria mais grave.

“Houve maior incidência nos
resíduos principalmente pelo
aumento de número de pessoas
nas praias. Isso ficou muito cla-
ro porque contrastou com as
praias que estavam vazias em
razão da pandemia, e de repen-
te as praias lotaram, principal-
mente com a vinda de turistas.
Praia Grande de Ubatuba foi um
exemplo muito claro, assim
como as praias do Centro de
Caraguatatuba”, ressaltou a bió-
loga MSc. bióloga Natalia Della
Fina, responsável pelo Boletim
do Lixo.

A bióloga ainda ressalta sobre
a importância do Boletim, que
“veio para sensibilizar e informar
a população, a comunidade lo-
cal, os turistas e a as autorida-
des públicas sobre a situação das
praias em relação a presença de
resíduos, até mesmo para se ter
um levantamento de dados para
poder criar possíveis medidas
mitigadoras e concentrar os es-
forços de limpezas em lugares
que tem a maior incidência de
resíduos”, detalha.

Presidente do Instituto
Argonauta, o oceanógrafo Hugo
Gallo Neto atenta para as
consequências do descarte in-
correto do lixo na fauna mari-
nha. “Muito comum as tartaru-
gas virem a óbito, um animal que
ocorre aqui na região - uma área
importante para alimentação de
tartarugas-verdes. Encontramos
muitas tartarugas com plástico
no estômago, pois confundem

Equipe do Instituto Argonauta
constata grande quantidade

de lixo durante o feriado
prolongado de 7 de setembro

Praia Grande de Ubatuba  na manhã de 7 de setembro
(Crédito: Alex Arruda)

com alimento e plásticos em
muitas aves marinhas, como
pinguins e outras aves que aca-
bam ingerindo o resíduo causan-
do sua mortalidade. Associamos
como uma das principais causas
de mortalidade de animais ma-
rinhos no Litoral Norte o plásti-
co de origem humana, especial-
mente o plástico descartável”,
salientou.

O oceanógrafo ainda lamenta
o comportamento das pessoas
durante o feriado, em relação ao
descarte inadequado de resídu-
os ao longo das praias do LN. “In-
felizmente nesse feriado consta-
tamos uma total falta de educa-
ção e respeito por parte da po-
pulação, que veio desfrutar das
praias e da nossa natureza ain-
da preservada, mas deixando
seus resíduos de forma
impactante na região. Não há
como as prefeituras consegui-
rem limpar na proporção em
que essas pessoas sujaram. Te-
ríamos que ter equipe 24h por
dia limpando as praias. Isso mos-
tra a necessidade da educação,
políticas públicas e legislação
com penalidades para quem dis-
por dos resíduos em local inade-
quado”, aponta.

Hugo Gallo reforça a necessida-
de de se criar mais leis que vi-
sem punir e,
consequentemente, coibir esse
tipo de comportamento. “É im-
portante que prefeituras e vere-
adores se atentem para o pro-
blema e criem leis que penali-
zem as pessoas que infringem,
pois isso é um problema
ambiental, para os animais, para
a saúde pública e um problema
econômico porque a Prefeitura
que terá de limpar, pois quem
vai querer frequentar uma praia
nessas condições?”, finaliza.

O boletim do lixo pode ser
acessado na íntegra pelo site da
instituição: https://
i n s t i t u t o a r g o n a u t a . o r g /
publicacoes/

O Aquário de Ubatuba, o Pro-
jeto Tamar foram as primeiras
instituições a trabalhar na pro-
blemática do lixo marinho e seus
impactos na fauna marinha, no
Brasil e na região do Litoral Nor-
te.

Sobre o Instituto Argonauta

O @institutoargonauta foi fun-
dado em 1998 pela Diretoria do
Aquário de Ubatuba e reconhe-
cido em 2007 como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público). O Instituto
tem como objetivo a conserva-

ção do Meio Ambiente, em es-
pecial a conservação dos
ecossistemas costeiros e mari-
nhos. Para isso, apoia e desen-
volve projetos de pesquisa, res-
gate e reabilitação da fauna
marinha, educação ambiental e
resíduos sólidos no ambiente
marinho, dentre outras ativida-
des. O Instituto Argonauta tam-
bém é uma das instituições exe-
cutoras do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS).

Seja um Argonauta!
Para acionar o serviço de res-

gate de mamíferos, tartarugas e
aves marinhas, vivos debilitados
ou mortos, entre em contato
pelos telefones 0800-642-3341
ou diretamente para o Instituto
Argonauta: (12) 3833.4863 –
3833.5789/ (12) 3834.1382
(Aquário de Ubatuba)/ (12)
3833.5753/ (12) 99705.6506 e
(12) 99785.3615 – WhatsApp.
Também é possível baixar gratui-
tamente o Aplicativo Argonauta,
disponível para os sistemas
operacionais iOS (APP Store) e
Android (Play Store). No
aplicativo, o internauta pode in-
formar ocorrências de animais
marinhos debilitados ou mortos
em sua região, bem como infor-
mar ainda problemas
ambientais nas praias, para que
a equipe do Argonauta encami-
nhe a denúncia para os órgãos
competentes.

A base do Instituto está situa-
da na Tv. Baitacas, nº 20, bairro
Perequê-Açu, Ubatuba/SP – CEP
11680-000.

Conheça mais sobre o nosso
trabalho em:
www.institutoargonauta.org,
w w w . f a c e b o o k . c o m /
InstitutoArgonauta/ e
Instagram: @institutoargonauta

Sobre o Aquário de Ubatuba

É o primeiro privado do Brasil
aberto à visitação do público e
pioneiro no conceito de educa-
ção ambiental por meio do con-
tato direto com animais. Desta-
ca-se no país pelos projetos e
realizações ao longo de 24 anos,
completados em fevereiro des-
te ano e foi o primeiro Aquário
a ter elasmobrânquios sob cui-
dados humanos, um tanque de
águas vivas e um tanque de con-
tato no Brasil. A instituição, ain-
da, possui certificado de bem-
estar animal emitido pela Asso-
ciação dos Zoológicos e Aquári-
os do Brasil (AZAB) em parceria
com a Wild Welfare Worldwide
e é premiada e reconhecida por
iniciativas práticas de conserva-
ção e por ter sido a primeira em
colocar em exercício iniciativas
sustentáveis. Atende, gratuita-
mente, estudantes de escolas
públicas da cidade mediante
capacitação de professores. O
Aquário de Ubatuba está funci-
onando mediante um rigoroso
protocolo de higiene, ainda mais
restritivo do que as recomenda-
ções dos órgãos de saúde, das
10h às 18h em dias chuvosos e
das 13h às 21h em dias sem chu-
va.

O endereço é Rua Guarani,
859, Itaguá, Ubatuba/SP e tele-
fone para contato (12) 3834-
1382.

Conheça mais sobre o
Aquário em:

aquariodeubatuba.com.br,
Aquário de Ubatuba e

Instagram:
@aquariodeubatubaoficial

Empresário divulgue sua marca!

Informações: 3832-4832

Acúmulo de lixo na Praia Grande de Ubatuba  na manhã do dia 7
de setembro. (Crédito: Divulgação/Instituto Argonauta)
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa no Jardim
Carolina, área do lote 1.750  m², área construída
500 m², com piscina de em oval de 40  m², área
de lazer com churrasqueira, R$ 1.500,000,00.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na Praia da
Almada, lote de 460 m2, área construída de 100
m2, com vista total para o mar com 2 dormitórios,
sala, 01 cozinha, área de serviço,  01 banheiro,
toda varanda, R$ 200 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na praia do
Perequê-Açu, a 800m da praia e centro com 2
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, área de
serviço, varanda em toda lateral, vaga para 5
carros, R$ 320 mil, doc. 100% aceita apartamen-
to no centro.Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

VENDE

CASA NO HORTO
Casa principal, mais de caseiro com 300
m², no Horto com área de 25.000 m², sen-
do aproveitado 2.000 m². R$ 700 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Pousada no Perequê-
Açu, funcionando, a 50 m da praia só atravessar
a rua, e 500 m do centro,  com 09 suítes, com
uma casa de 03 suítes, salão para refeição, co-
zinha, banheiro social, área de serviço, estacio-
namento, R$ 1.300,000,00, aceito imóvel como
parte de pagamento.  Tratar: 3832-4794.

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

E FERIADOS
PACOTE DE 3 NOITES O CASAL R$ 600,00,
CADA PESSOA A MAIS R$ 300,00, BAIXA
TEMPORADA, 2 NOITES: R$ 250,00.

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

DEFINITIVO
Com renda comprovada emprego fixo regis-
trado, aceito fiador ou depósito caução, para
casal, apartamento no centro, com 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 01 banheiro, área de servi-
ço, terraço, sacada, estacionamento fechado,
ambiente familiar, todo equipado, com segu-
rança, para 2 pessoas R$ 1.200,00, JÁ IN-
CLUSO TODAS AS TAXAS, mobiliado (não
tiro a mobília). Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Apartamento na
Praia Grande, com 2 dormitórios, 01 banheiro,
sala, cozinha, área de serviço, interfone, piscina,
churrasqueira, a 500 m da praia, R$ 215 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Casa próximo ao su-
permercado Semar centro, com 01 dormitórios,
01 suíte,  01 banheiro, sala, cozinha, garagem
coberta, R$ 280 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Apto no centro, na AV
da praia do cruzeiro, com 01 suíte, 02 dormitóri-
os, 01 banheiro, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, estacionamento na frente do prédio, R$
320 MIL, aceita apto com 02 dormitórios e 02
banheiros, prédio com lazer, piscina, faz volta.
Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Casa no Silop, centro,
na 1ª quadra da Prof. Thomaz Galhardo, lote de
360 m², com 2 dormitórios,2 banheiros, sala, co-
zinha, área de serviço. R$ 330 mil. Tratar: 3832-
4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Kitnet em área cen-
tral, com 1cozinha, área de serviço, 01 banheiro,
semimobiliada. R$ 145 mil. Aceito como paga-
mento apto com 2 dormitórios faço volta. Tratar:
3832-4794.

AV. PROF. THOMAZ GALHARDO,1523 - CENTRO - UBATUBA
Site: www.fmimoveisuba.com.br

E-mail:fmimoveis@fmimoveisuba.com.br
50M DO TREVO DO PESCADOR NA ENTRADA DA CIDADE

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

Venha passar seu feriado, fim de ano e carnaval em Ilhabela -
litoral Norte de São Paulo. Casa totalmente mobiliada, com 2 quar-
tos, 1 banheiro, garagem ampla, grande área verde e varanda
com redes. Contato: WhatsApp (12) 99133-5723 com Juliana.

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

FM IMÓVEIS VENDE - Ubatumirim frente para
o mar, área de 1 alqueire, com 5 chalés, 6 ba-
nheiros, 1 galpão, 4 garagens para lancha, área
com vista panorâmica do mar. R$ 1.500,000,00,
aceito imóvel como parte de pagamento. Tratar:
3832-4794.

VENDE-SE
SOBRADO
PRAIA DO

ITAGUÁ
Com 04 quartos.

Motivo: Mudança de cidade
TRATAR: (12) 3832-1512,

99766-3740 e 99761-9360.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

27 APARTAMENTOS.
TRATAR: TEL (12) 3832-1512.

VENDE-SE
ÓTIMA CASA  NA RUA LIBERDADE (CENTRO)

TERRENO DE 390M2, SENDO 130 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA (MOTIVO MUDANÇA DE
CIDADE). TELEFONE 3832-1512, 99766-3740 e 99761-9360

Com 01 dormitório, 01 suíte, 01 banheiro, sala,
cozinha, varanda, 01 vaga para o carro, nos
fundos edícula com 01 dormitório, 01 banhei-
ro, sala, cozinha, na frente vaga para 03 car-
ros. R$ 450 mil, aceita casa em Taubaté. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto a 300m da Praia
Grande, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 1.200,00, já incluso condomínio e
IPTU.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto no centro com 01
dormitorio,01 banheiro, sala/cozinha, área de
serviço R$ 1.000,00.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Salão Comercial na
Rua Professor Thomaz Galhardo com 01 banhei-
ro. R$ 1.200,00.  . Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Casa no Horto,
condomínio Park Hllls, com 03 suítes, com
ar, com banheira , sala, cozinha, área de
serviço. R$ 2.800,00 já incluso condomínio
e IPTU. . Tratar: 3832-4794.Anuncie

com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto a Nosso Senhor
Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito, Vós que
sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-
me, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajuda-
me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja
minha família, atenda o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu
Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm  fé,
muito obrigado.

M.H.A.M.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que
fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono
nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.
Rogai por mim que sou tão miserável! Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio
que vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase
por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações
e auxilio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a
graça de... (aqui se faz o pedido) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os
eleitos, por toda a eternidade.
Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar
de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu
alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas rogai por nós e por todos
os que vos honram e invocam o vosso auxílio.
(REZAR 3 PAI-NOSSOS, 3 AVE MARIAS, 3 GLÓRIAS AO PAI).

M.H.A.M.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo,Vós que me esclareceis tudo,que iluminais todos os caminhos para que eu
atinja o meu ideal, Vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me
fazem e que em todos os instantes de minha vida estais comigo, eu quero neste curto diálogo,
agradecer-Vos por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de Vós.
Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia
estar convosco e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez.
(A pessoa deve fazer esta oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será
alcançada a graça,por mais difícil que seja, desde que merecida. Depois,mande publicar em
agradecimento.)

M.H.A.M.

Orçamento de Editais
acidadeubatuba@gmail.com

Área de 12.000 m² situada
na Lagoinha com matrícula.
Km 2338 da Rodovia SP 55.
Condomínio com guarita de
casas e pousadas, área útil
disponível 27,5 m² de frente
por aproximadamente 50 m²
de fundo. Possui casas na la-
teral e frente.

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

Ciclista,

nunca ande

na contramão

na ciclofaixa!

Respeite a

sinalização

de trânsito.

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Propaganda é alma do negócio!

Quem é sempre visto, jamais será esquecido...
Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal
A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”
e instagram @acidadeubatuba

Dr. José Gil
Oftalmologista

Rua Manoel Torres, 75 - Parque Imperial - Paraty-RJ
(Em frente a Escola Torres Pádua, há um quarteirão da Rodoviária)

Exame Ocular - Prescrição de Óculos - Lente de Contato
Tratamento - Cirurgia - Prevenção das Doenças Oculares

Tel.:(24) 3371-4352 - Agora em novo endereço:

TELEFONES ÚTEIS
DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBATUBA .................................................... Tel.: (12) 3832-1297

DELEGACIA DA MULHER DE UBATUBA ................................................... Tel.: (12) 3832-5260

BASE DA POLÍCIA MILITAR DE UBATUBA ............................................... TEL.: (12) 3832-3598

BASE DA POLÍCIA AMBIENTAL .............................................................  Tel.: (12) 33832-2876

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL ..........................................  TEL.: (12) 3832-0287

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ............................................. TEL.: (12) 3845-1226

CORPO DE BOMBEIROS DE UBATUBA ................................................... TEL.: (12) 3836-2258

FÓRUM DE UBATUBA .............................................................................. Tel.: (12) 3832-8684

FÓRUM TRABALHISTA DE UBATUBA ...................................................... Tel.: (12) 3833-7368

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ...................................................................... Tel.: (12) 3832-6013

DEFENSORIA PÚBLICA (OAB) .................................................................  Tel.: (12) 3832-4767

CARTÓRIO ELEITORAL DA 144ª Z.E. ........................................................ Tel.: (12) 3833-6770

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL .............................................................. TEL.: (12) 3832-4173

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS ...................................................... TEL.: (12) 3832-1537

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS ....................... TEL.: (12) 3832-3266

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA (INSS) ......................................................... TEL.: (12) 3411-4296

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ............................................................. TEL.: (12) 3832-7157

PROCON DE UBATUBA ........................................................................... TEL.: (12) 3833-9903

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA .................................................. Tel.: (12) 3834-1000

CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA ........................................................ Tel.: (12) 3834-1500

SANTA CASA DE UBATUBA ...................................................................... Tel.: (12) 3834-3230

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 1613) ...................................................... Tel.: (12) 3834-1100

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 7944 ......................................................  Tel.: (12) 3834-4500

BANCO DO BRASIL .................................................................................. TEL.: 0800 729 0001

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 1566) ................................................................. Tel.: (12) 3834-4650

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 5782) ................................................................  Tel.: (12) 3835-4350

BANCO SANTANDER ............................................................................... TEL.: (12) 3834-3300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ................................................................ TEL.: (12) 3834-1600

SICREDI ................................................................................................... TEL.: (12) 3836-1807

VIAÇÃO LITORÂNEA ............................................................................... TEL.: (12) 3832-3622

VIAÇÃO SÃO JOSÉ .................................................................................. TEL.: (12) 3833-1003

AEROPORTO DE UBATUBA ..................................................................... TEL.: (12) 3832-1992

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)



Página 6 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 12 e 13 de setembro de 2020

Editais & Comunicados Polícia Ambiental

Em consequência das medidas de contenção de contágio

pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de

circulação de toda a sociedade, a edição do próximo final

de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em

versão impressa. Ela estará disponível em nosso site

(https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Acompanhe as notícias diariamente no site do

jornal A Cidade https://acidadeubatuba.com.br/

e nas redes sociais facebook “Jornal A Cidade

Ubatuba” e instagram @acidadeubatuba

Rua Olinto de Carvalho, 100 – Centro – Ubatuba-SP

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

Meio Ambiente

A Polícia Ambiental Marítima
resgatou, no sábado (05), uma
tartaruga marinha em risco de
extinção. O resgate ocorreu du-
rante Policiamento Preventivo
Náutico no entorno do Parque
Estadual Ilha Anchieta.

De acordo com a polícia, a tar-
taruga estava extremamente de-
bilitada, com dificuldades de se
locomover e emergir para res-
pirar.

Uma equipe da unidade espe-
cializada retirou imediatamente
o animal do mar, para que ele
recuperasse suas energias e res-
pirasse com mais facilidade no
interior da lancha-patrulha.

Fotos:Divulgação/Polícia Ambiental

Polícia Ambiental
resgata tartaruga

marinha debilitada

A tartaruga “Oliva” (nome cien-
tífico: Lepidochelys olivacea)
consta em lista oficial de animais
em risco de extinção. Ela foi en-
caminhada ao Instituto
Argonauta, para cuidados vete-
rinários.

No dia 28/08, outra tartaruga
da mesma espécie foi resgata-
da pela mesma unidade espe-
cial izada, também em
Ubatuba. Segundo a Polícia
Ambiental, ela estava visivel-
mente debilitada e foi encami-
nhada ao Instituto Argonauta
para tratamento e acompanha-
mento até que possa ser
reintroduzida à natureza.

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

Divulgue sua empresa, quem não é
visto não é lembrado. Inf: 3832-4832

Um balão foi recolhido no in-
terior do Parque Serra do Mar,
em Caraguatatuba, no domin-
go (6). Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Ambiental,
em conjunto com guardas do
parque da Fundação Florestal,
visualizaram um balão caindo
em direção ao Poço das Antas.
Após um breve acompanha-
mento, chegaram ao local de
queda do balão.

Fotos: Divulgação/Polícia Ambiental

Balão é recolhido no interior do
Parque Serra do Mar em Caraguatatuba

Algumas pessoas tentavam
resgatar o artefato, porém, ao
notarem a presença da polícia,
fugiram. O balão que media
aproximadamente 15 metros
foi recolhido.

Ainda no domingo (6) a Polí-
cia Ambiental também apreen-
deu um balão de 28 metros em
Jacareí. Um homem foi detido.

A Polícia Ambiental destaca
que os balões podem causar in-

cêndios em residências, indús-
trias e em florestas, além de co-
locar em risco aviões com pas-
sageiros. Fabricar, vender,

transportar e soltar balões é
crime. Denúncias podem ser re-
alizadas pelo telefone (12)
3886-2200.

Ubatuba é a única cidade do
Litoral Norte que registrou

óbito por afogamento e
também é a cidade com o

maior número de salvamentos
realizados pelo GBMar

durante o final de semana

Segundo balanço do GBMar
(Grupamento de Bombeiros
Marítimo), foram  registradas
380 ocorrências relacionadas a
afogamento durante o feriado
prolongado. Foram 13 mortes
após tentarem aproveitar o fe-
riado se refrescando no mar ou
em represas. Todas as vítimas
são homens.

De acordo com o GBMar, as
380 ocorrências foram
registradas em áreas atendidas
pelo grupamento, que abrange
represas e toda a costa litorânea
do estado. As intervenções fo-
ram registradas da a manhã de
sábado (5) até às 14h de segun-
da-feira (7).

Foram sete óbitos no Litoral
Sul, sendo três no Guarujá, três
em Mongaguá e um em
Bertioga. A região metropolita-
na, próxima a capital Paulista,
registrou quatro mortes em re-
presas. A Praia do Félix, em

Prevenção

GBMar atende 380 ocorrências durante
os três dias do feriado prolongado

Ubatuba, foi o único local da
RMVale que registrou alguma
morte.

Os desaparecimentos foram
registrados em praias do Litoral
Sul. Duas delas foram em
Itanhém, quando dois amigos,
um de 18 e outro de 21 anos,
entraram no mar, mas não con-
seguiram voltar para a praia e
também não foram localizados.

O terceiro desaparecimento
aconteceu em uma praia de
Mongaguá, onde um banhista
não conseguiu retornar a super-
fície após se afogar com as for-
tes ondas.

Apesar de ter registrado ape-
nas uma ocorrência grave no Li-
toral Norte, o GBMar informou
que todas as quatro cidades ti-
veram alguma intervenção do

grupamento em alguns dos dias
do feriado. Apesar disso, não foi
informado quantas ocorrências
foram atendidas em
Caraguatatuba, São Sebastião,
Ubatuba ou Ilhabela. Apenas
que Ubatuba foi a cidade em
que o GBMar registrou o maior
número de salvamentos duran-
te o final de semana prolonga-
do.
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Um homem de 25 anos, mora-
dor da Vila Matilde, em São Pau-
lo, morreu afogado no domingo
(6) após ser arrastado por uma
onda na praia do Félix, em
Ubatuba. O GBMar
(Grupamento de Bombeiros
Marítimos) foi acionado pelo
193.

A vítima foi retirada do mar por
banhistas e estava inconsciente.
O rapaz foi levado em ambulân-

Turista de 25 anos morre
afogado na praia do Félix

cia do Samu e pouco depois
constatado o óbito.

O GBMar (Grupamento de
Bombeiros Marítimos) foi acio-
nado pelo 193.

O amigo que estava com a víti-
ma de afogamento relatou que
brincavam na água quando fo-
ram surpreendidos por ondas
fortes. Eles estavam com a água
acima da cintura e a vítima não
sabia nadar.

Em fevereiro deste ano, um jo-
vem de 23 anos também mor-
reu afogado na praia do Félix,
quando caiu de uma boia e se
afogou.

O GBMar ressalta a importân-
cia de se manter com a água na
linha da cintura, evitar áreas de
correntezas e também não uti-
lizar bóias, que acabam sendo
arrastadas para áreas profun-
das.

Afogamento

Audiência
Pública

da Saúde
acontece
dia 30 em
Ubatuba

A secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ubatuba
informa a realização de
Audiência Pública para
prestação de contas
referente ao segundo
quadrimestre de 2020.
Em atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal,
a audiência acontece no
dia 30 de setembro, às 15
horas, na Câmara
Municipal de Ubatuba.

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU

Saúde
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Habilitação

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Plano São Paulo

Paz de Iperoig

Áreas de Franca e Ribeirão
Preto têm melhora significati-
va de indicadores e avançam;
nova reclassificação geral está

prevista para 9 de outubro

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (11) a
atualização do Plano São Paulo
de enfrentamento ao
coronavírus e retomada econô-
mica com todas as regiões do
estado na fase amarela, que per-
mite atendimento presencial em
bares, restaurantes, salões de
beleza, academias, shoppings,
comércios de rua, escritórios em
geral e concessionárias. A
reclassificação para progressões
de fase passa a ser mensal, com
nova revisão no dia 9 de outu-
bro.

“No estado de São Paulo como
um todo, a pandemia regride de
maneira sólida e, agora, todas as
regiões estão na fase amarela”,
afirmou o Governador. “Devido
à regressão vigorosa dos indica-
dores no estado, entramos em
uma nova fase de
monitoramento da pandemia.
Por questão de segurança, as
requalificações do Plano São
Paulo passam a ser mensais, ao
invés de quinzenais”, declarou
Doria.

Com a estabilidade do avanço
da pandemia em todas as regi-
ões do estado, o Centro de Con-
tingência do coronavírus reco-
mendou que o monitoramento
seja estendido para um período
mínimo de 28 dias. O acompa-
nhamento dos indicadores nas
próximas quatro semanas vai
garantir mais segurança na pos-
sível migração de regiões para a
fase verde a partir do início de
outubro.

Com todas as regiões na fase
amarela, Plano SP passa
a ter atualização mensal

Há uma semana, 95% da popu-
lação paulista já estava em regi-
ões contempladas na terceira de
cinco etapas do Plano São Pau-
lo. Franca e Ribeirão Preto esta-
vam na fase laranja, mais
restritiva, mas tiveram queda
acentuada em número de mor-
tes e internações provocadas
pelo coronavírus, além de
melhoria nas taxas de ocupação
de leitos de UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva).

Na média estadual, os núme-
ros apontam que a pandemia
vem regredindo de forma con-
sistente. De acordo com dados
da Secretaria de Estado da Saú-
de e do Centro de Contingência
do coronavírus, São Paulo regis-
tra declínio de mortes por
COVID-19 há cinco semanas con-
secutivas. Já as internações de
pacientes com coronavírus estão
em queda há oito semanas.

Na atualização desta semana,
a variação de novos casos na
média estadual foi 31% menor
em relação à medição anterior.
As novas internações caíram
10% em comparação à semana
passada, e o número de óbitos
foi 20% menor. A taxa estadual
de internações por cem mil ha-
bitantes é de 43,7, além de mé-
dia de seis mortes por
coronavírus a cada cem mil ha-
bitantes.

A capacidade de atendimento
hospitalar a pacientes graves
com COVID-19 também é consi-
derada confortável - a média
atual de ocupação de leitos de
UTI é de 52,5. Atualmente, o es-
tado de São Paulo dispõe de
20,5 vagas hospitalares para ca-
sos graves de COVID-19 a cada
cem mil habitantes.

Apesar da alteração no perío-

do de medição do Plano São
Paulo, o Governo do Estado po-
derá decretar regressão para a
fase vermelha de qualquer re-
gião, a qualquer momento, em
caso de piora significativa das
taxas de contaminação por
coronavírus ou redução acentu-
ada da capacidade hospitalar.

“Não haverá retorno para a
fase laranja, o que aumenta a
responsabilidade de Prefeitos,
Secretários municipais de saúde
e da própria população. Afinal,
a população precisa se resguar-
dar e se proteger, obrigatoria-
mente usar máscara ao sair de
casa, seguir o distanciamento
social de 1,5 metro, lavar as
mãos e usar álcool em gel”, des-
tacou o Governador.

O que pode

A fase amarela permite o
funcionamento, com restri-
ções, do comércio de rua,
shoppings centers, escritórios,
bares e restaurantes, acade-
mias, salões de beleza e bar-
bearias. Estabelecimentos de
alimentação poderão funcio-
nar até as 22h para consumo
local somente em regiões que
estejam há pelo menos 14 dias
consecutivos fora das fases
vermelha e laranja do Plano
São Paulo.

Essa opção de atendimento
continua permitida apenas em
ambientes arejados ou ao ar
livre, com obrigatoriedade de
assentos. Não será permitido
que os clientes fiquem em pé.
A orientação é que os estabe-
lecimentos atendam os clien-
tes conforme horário
agendado previamente, para
evitar aglomerações.

Medida beneficia 50 mil
alunos que já iniciaram o

processo de primeira habilita-
ção e 130 mil novos

candidatos

O Detran.SP autorizou  o reto-
mada das aulas teóricas
presenciais nos Centros de For-
mação de Condutores (CFCs). A
medida é aderente ao Plano São
Paulo, do Governo do Estado, e
válida apenas para municípios
que estiverem a partir da fase
laranja. Caso o Centro de Forma-
ção de Condutores esteja locali-
zado em município
reclassificado para a fase mais
restritiva (vermelha), o curso
presencial deve ser imediata-
mente suspenso.

A autorização para a retomada
dos cursos teóricos presenciais
pelos CFCs beneficia cerca de 50
mil alunos em processo de pri-
meira habilitação na capital,
Grande São Paulo, interior e li-
toral paulista.  Também foi au-
torizada a abertura de novas tur-
mas, cerca de 130 mil candida-
tos que desejam iniciar o proces-
so de formação de condutor,
totalizando 180 mil alunos inte-
ressados em obter a Permissão
Para Dirigir (PPD).

“Estamos trabalhando para
oferecer mais autonomia e per-
mitir que os Centros de Forma-
ção de Condutores voltem a ofe-
recer seus serviços. A liberação
para a realização de aulas teóri-
cas, mesmo com capacidade re-
duzida é um passo importante
para que os alunos possam es-
colher o melhor formato, remo-
to ou online “,  destaca o presi-
dente do Detran.SP, Ernesto
Mascellani Neto.

Detran.SP autoriza retomada
das aulas teóricas presenciais

nos Centros de Formação
de Condutores (CFCs)

D
iv

u
lg

aç
ão

Para evitar aglomerações e não
colocar a saúde em risco de alu-
nos e instrutores, a abertura de
novas turmas será restrita a 30%
da capacidade de cada sala de
aula. Como medidas de seguran-
ça e distanciamento social será
obrigatório o uso de máscaras,
disponibilização de álcool gel,
espaçamento entre as carteiras
e cadeiras escolares,
higienização de balcões, compu-
tadores, maçanetas, corrimões e
rampas de acessibilidade, ente
outros equipamentos.

Os agendamentos devem ser
feitos diretamente nas
autoescolas, pelo sistema e-
CNHsp.

As empresas também serão
orientadas a manter portas e
janelas abertas e as salas com
higienização reforçada ao final
das aulas. Também não pode-
rão ser disponibilizados itens,
como canetas de uso comum,
bem como revistas e livros.

Além das aulas presenciais, os
alunos de primeira habilitação
que já concluíram o curso teó-
rico, também podem agendar
a realização das provas teóri-
cas.

A modalidade presencial para
a realização dos exames teóri-
cos está disponível nas unida-
des do Detran.SP e do
Poupatempo do interior e lito-
ral. Na Capital, os exames es-
tão sendo realizados nas uni-
dades do Poupatempo em San-
to Amaro, Sé e Itaquera. Os
agendamentos devem ser fei-
tos nos portais do Detran.SP e
Poupatempo.

Os CFCs também poderão re-
alizar as provas teóricas. A pre-
visão é que o agendamento
para a realização dos exames
nos CFCs esteja disponível a
partir de 14 de setembro e po-
derá ser feito diretamente nas
autoescolas.

O governo estadual trabalha
desde junho em parceria com
a categoria para o retorno ple-
no das atividades dos Centros
de Formação de Condutores. O
cronograma de retomada co-
meçou em junho, com o
reinício das aulas teóricas e
práticas. Em seguida, o órgão
liberou as provas teóricas, os
exames práticos de rua e a per-
missão para novos alunos ini-
ciarem a primeira habilitação.

Marcelo Aith

As eleições em tempos de
pandemia serão um grande de-
safio para todos que estarão en-
volvidos no pleito de 2020. O Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
anunciou, recentemente, as prin-
cipais medidas de prevenção con-
tra o Covid-19 para a votação nos
dias 15 de novembro, primeiro
turno, e no dia 29 de novembro,
onde houver a necessidade de
segundo turno. Embora o contro-
le seja um enorme obstáculo,
tendo em vista o número de zo-
nas eleitorais espalhados pelo
país, a Justiça Eleitoral, na pes-
soa do presidente Luís Roberto
Barroso, apresenta bastante sen-
sibilidade para a grave crise sa-
nitária que estamos passando.

 Chamado de Plano de Seguran-
ça Sanitária para as Eleições Mu-
nicipais de 2020, as recomenda-
ções do tribunal foram elabora-
das em conjunto com a Fiocruz e
os hospitais Sírio Libanês e Albert
Einstein. O protocolo definiu que
em todas as seções eleitorais te-
rão álcool em gel para limpeza
das mãos dos eleitores antes e
depois da votação, e os mesários
receberão máscaras, face shield
(protetor facial) e álcool em gel
para proteção individual. Carta-
zes serão afixados com os proce-
dimentos a serem adotados por
todos. O TSE destacou que os
materiais serão doados por im-
portantes empresas e entidades
brasileiras, evitando custo adici-
onal aos cofres públicos em meio
ao combate da pandemia.

O ministro Barroso deixou cla-
ro que o eleitor terá que usar
obrigatoriamente a máscara de
proteção facial no momento de
exercer seu direito de votar. As-
sim, o eleitor terá que permane-
cer de máscara desde o momen-

Política

Eleições e as medidas de
segurança sanitária em

tempos de pandemia
to em que sair de casa, evite con-
tato físico com outras pessoas e
cumpra o dever cívico da forma
mais ágil possível, sem permane-
cer tempo desnecessário nos lo-
cais de votação.

Além do uso obrigatório da
máscara, o TSE recomenda que
os eleitores levem sua própria
caneta para assinar o caderno de
votação com a identificação do
eleitor. O tribunal esclareceu que
haverá canetas extras e
higienizadas nas seções eleitorais
para quem não levar a sua. Será
recomendado que os eleitores
mantenham distância mínima de
um metro dos demais eleitores e
mesários. O presidente do TSE
afirmou que as regras do proto-
colo de segurança são obrigató-
rias e quem não as seguir ficará
impedido de votar.

Outra medida importante é o
novo horário para votação este
ano. Como forma de evitar aglo-
merações, o TSE decidiu estender
em uma hora a duração da vota-
ção, que será das 7h às 17h. Tra-
dicionalmente, a votação tinha
início às 8h. E esse novo horário
foi pensando também para os
mais idosos, grupo de risco para
o Covid-19. A orientação é para
que os eleitores com 60 anos ou
mais votem entre 7h e 10h. Con-
tudo, eleitores com outras idades
não serão impedidos ou barrados
neste período. O ideal é que a po-
pulação se conscientize e os elei-
tores da terceira idade tenham
prioridade em votar pela manhã.
Respeito ao grupo de risco tam-
bém é uma forma cidadã de com-
bater a pandemia.

Vale lembrar que o Brasil conta
com mais de 147 milhões de elei-
tores, o que dá uma média de
435 eleitores por seção eleitoral.
Segundo o TSE, hoje, há mais de
95 mil locais de votação em todo

o país e mais de 401 mil seções
eleitorais. Serão eleitos prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores em
5.569 municípios. Ou seja, a aglo-
meração é um risco, mas se to-
dos cumprirem seu dever de for-
ma civilizada e respeitosa pode-
remos ter uma votação tranquila
e com pouco risco sanitário.

O TSE também vai tornar mais
fácil o processo de justificativa
da ausência à votação. Os elei-
tores que estiverem fora do seu
domicílio eleitoral poderão fazer
a justificativa pelo aplicativo E-
Título, que pode ser baixado
pelo telefone celular. Quem não
conseguir acesso ao aplicativo
poderá fazer a justificativa de
forma presencial nas seções elei-
torais.

 O eleitor terá o difícil papel de
escolher o rumo de sua cidade
nos próximos quatro anos. É um
momento importante para exer-
cer o direito democrático de vo-
tar e também uma responsabi-
lidade sobre quem escolher para
continuar o combate contra a
pandemia e os projetos para
minimizar os efeitos econômicos
provocados pelo vírus em todas
as cidades brasileiras.

*Marcelo Aith é advogado es-
pecialista em Direito Público e
professor convidado da Escola
Paulista de Direito

Expediente será retomado na
terça-feira, 15

A Prefeitura de Ubatuba infor-
ma que, devido ao feriado mu-
nicipal que celebra a Paz de
Iperoig, na próxima segunda-fei-
ra, 14 de setembro, encerra seu
expediente às 15 horas de sex-
ta-feira, 11, e retoma normal-
mente seu funcionamento às 9
horas de terça-feira, 15.

Além de ser comemorativa à
Paz de Iperoig, considerado o
primeiro tratado de paz celebra-
do entre índios e colonizadores
brancos nas Américas, 14 de se-
tembro também celebra a Festa
da Exaltação da Santa Cruz, pa-
droeira de Ubatuba. Trata-se da
Festa da Exaltação do Cristo ven-
cedor.

Página da Covid-19
O endereço do site oficial so-

bre a Covid-19 em Ubatuba é:
h t t p s : / / w w w . u b a t u -
ba.sp.gov.br/covid-19/. Nele, é
possível conferir todas as notí-
cias publicadas sobre o tema,
bem como os boletins
epidemiológicos diários emiti-
dos que detalham o quadro da
doença no município e os Decre-
tos e documentos oficiais publi-
cados durante esse período.

Ubatuba tem feriado municipal
na segunda-feira, 14

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) funci-
onam normalmente até às 17
horas desta sexta-feira, 11, e re-
abrem normalmente no dia 15,
a partir das 7 horas.

Permanecem abertos durante
todo o feriado, o Pronto Atendi-
mento da Maranduba, com fun-
cionamento diário 24 horas, e o
Pronto Atendimento do
Ipiranguinha 12h, que está fun-
cionando na UBS Cícero Gomes,
na rua Batista de Oliveira, 199,
esquina com a av. Prof. Thomaz
Galhardo (na entrada da cida-
de), das 7h às 19h (senhas dis-
tribuídas até as 18h30).

A Santa Casa oferece atendi-
mento diário regular 24 horas.
Em caso de emergências, acio-

ne o SAMU – Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência – pelo
192.

Coleta de Lixo

Realizada pela Sanepav, a cole-
ta do lixo funciona com a pro-
gramação prevista nos bairros
em dias e horários normais, sem
alteração.

Coleta seletiva

Retomada recentemente na
região central, a coleta seletiva
não funciona na segunda-feira,
14, voltando a suas atividades
normais na terça-feira, confor-
me cronograma divulgado.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Novo Coronavírus - COVID - 19

Eleições 2020

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal A
Cidade https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes
sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e instagram
@acidadeubatuba

Melissa Schirmanoff

O número de novos casos con-
firmados de Covid-19 em
Ubatuba segue em queda pela
segunda semana consecutiva.
Entre os dias 04/09 e 11/09 fo-
ram confirmados 55 novos casos
de Covid-19 na cidade.

Comparativamente, entre os
dias 28/08 e 04/09 foram confir-
mados 67 novos casos de Covid-
19. Na semana anterior (entre
21 e 28/08) foram confirmados
109 novos casos.

Já o mesmo não se pode dizer
sobre o número de internados
pela doença que continua a os-
cilar dia após dia, ora para mais,
ora para menos.

Na sexta-feira (11/09) chegou
ao menor número dentre as
duas últimas semanas: apenas
05. Nenhum na Santa Casa, 02
no Hospital de Campanha e 03
em hospitais de outros municí-
pios (02 na enfermaria e apenas
01 na UTI.

Eram 8 na sexta-feira (28/08) e
sete dias depois, dia 04/09 eram
14.

Desde 06 de agosto a Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba através
da Vigilância em Saúde deixou
de informar no Boletim
Epidemiológico quantos pacien-
tes são transferidos de Ubatuba
para outros municípios e desde
que começou a ser emitido nun-
ca indicou quantos leitos há dis-
poníveis no município bem
como o número de respiradores
disponíveis aos pacientes com
Covid-19.

Na quarta-feira (09), foi confir-
mada mais uma morte por
Covid-19 em Ubatuba. Trata-se
de um homem, morador da Re-
gião Sul, grupo de risco e faixa
etária acima de 60 anos. Com
isso, elevou o número total de
óbitos para 32 na cidade.

Em uma semana houve 123
novas notificações de casos sus-

Pela segunda semana, continua
em queda o número de novos
casos de Covid-19 em Ubatuba

peitos de Covid-19. Na semana
anterior foram notificados 281
casos suspeitos.

Desde o início da pandemia até
a sexta-feira (11/09) Ubatuba
notificou 3.581 casos suspeitos
de contágio pelo novo
coronavírus dos quais 2.290 fo-
ram descartados e 1.175 foram
confirmados.

Dentre os casos confirmados
1.083 já se recuperaram da do-
ença e 32 foram a óbito, de
modo que há 60 pacientes em
acompanhamento ou em trata-
mento. Há uma semana eram 51
e na anterior, 96. Aguardam o
resultado do exame encaminha-
do ao Instituto Adolfo Lutz 116
casos suspeitos. Uma semana
antes eram 236.

Ainda dentre os 1.120 casos
confirmados em Ubatuba desde
o início da pandemia, 124 são de
profissionais da área da saúde.
Um aumento de 3 novas confir-
mações entre os profissionais da
saúde. Na semana passada hou-
ve 02 novas confirmações entre
os trabalhadores da saúde na
cidade e na anterior, 09.

Apesar dos números estarem
em queda em relação a períodos
anteriores, a doença não está to-
talmente controlada e não dei-
xou de ser disseminada de modo

que as medidas preventivas de-
vem continuar a serem observa-
das e seguidas como o uso de
máscara sempre que se vai às
ruas, comércios e estabeleci-
mentos em geral, evitar aglome-
rações mantendo sempre o
distanciamento mínimo de se-
gurança além da higienização
frequente das mãos com água e
sabão e na falta dessa possibili-
dade, o uso de álcool em gel.

O número de casos confir-
mados através de inquéritos
sorológicos continua o mes-
mo de uma semana atrás: 38.
Um deles é de um idoso do
Lar V icentino, um índio da
Aldeia Renascer, um da Aldeia
Rio Bonito, 8 entre os funcio-
nários da Secretaria da Saú-
de, 26 entre os funcionários
da Santa Casa e 2 entre os
profissionais de Segurança
Pública.

O bairro de Ubatuba que tem
o maior número de casos con-
f irmados é o Ipiranguinha
(145), o Centro (136), a Estu-
fa 2 (83) e o Perequê-Açu (83).

Até o presente momento
Ubatuba notificou 3914 casos
de síndrome gripal leve e 248
casos de síndrome respirató-
ria aguda grave - oito somen-
te na última semana.

Convenção confirma
Délcio Sato candidato

à reeleição para prefeito

Preparado para mais
uma gestão

Eleito em 2016, Délcio José
Sato comentou sobre a candi-
datura: “Estamos preparados
para enfrentar esta eleição
com transparência e ética.
Hoje tenho o sentimento de
dever cumprido, a consciência
tranquila de que fiz muito por
Ubatuba e de que deixo um
excelente legado para o muni-
cípio, basta ver para crer. Com
a nossa aprovação nas urnas
em 15 de novembro, seguire-
mos trabalhando pelo bem
das pessoas e da cidade”, fina-
liza Délcio Sato.

Dra. Dilei está de volta
Dra Dilei de Brito Nascimen-

to foi a primeira secretária de

Saúde em Ubatuba, na gestão
Pedro Paulo Teixeira Pinto e
em seguida na administração
de José Nélio de Carvalho. Em
1992 foi eleita vice-prefeita do
prefeito Paulo Ramos.  Em
1994, recebeu o título de ci-
dadão Ubatubense. Em janei-
ro de 2009 aposentou-se da
prefeitura.  Em janeiro de
2018, o atual prefeito, Délcio
Sato, a convidou para assumir
a secretaria de Saúde. Agora,
em 2020, Dilei está novamen-
te com o prefeito Sato, mas
como vice. “Venho acompa-
nhando o trabalho dele e, sem
dúvida alguma, é o melhor
prefeito que Ubatuba já teve.
Ele é incansável, tem dedica-
ção. Quer o melhor para a ci-
dade,” afirma Dra. Dilei.

Dra. Dilei de Brito é indicada
para vice-prefeita e coligação

terá 93 candidatos ao cargo de
vereador

Filiados dos seis partidos da
“Coligação Ubatuba Seguin-
do Em Frente” comparece-
ram durante todo o dia de
sábado, 5, no Diretório para
a escolha dos candidatos que
disputarão as próximas elei-
ções de 15 de novembro. Ao
final foram confirmadas as
candidaturas de Délcio José
Sato (PSD) para a reeleição
ao cargo de prefeito,  Dra.
Dilei de Brito (PV) para vice-
prefeita e de 93 candidatos
ao cargo de vereador pelos
partidos PSD, Republicano,
Podemos, Cidadania, PP e PV.

A grande novidade fica por
conta do nome de  Dra.Dilei
que recentemente esteve à
frente da secretaria de Saú-
de na administração Sato e já
ocupou este cargo por duas
gestões consecutivas, além
de ter sido vice-prefeita no
período de 1993 a 1996. O
prefeito Sato tem seu nome
confirmado para o pleito e
assim disputar a recondução
ao cargo do Executivo. Dos
93 candidatos ao Legislativo,
oito são atuais vereadores
que seguem em campanha à
releição pela coligação.

Levantamento da
Booking.com também revela

quais destinos tiveram
crescimento mais rápido de

buscas no período em compa-
ração com o ano passado

Os brasileiros já estão pensan-
do nos próximos destinos que
visitarão quando chegar o mo-
mento de retomarem suas via-
gens pelo Brasil, e a
Booking.com está acompanhan-
do os desejos dos viajantes para
identificar as tendências do tu-
rismo. Com isso em mente, a
plataforma fez um levantamen-
to com os destinos pelo país
mais buscados por brasileiros na
última semana de agosto, bem
como os destinos domésticos
que tiveram crescimento mais
rápido de buscas em relação ao
mesmo período do ano passado.
Confira:

10 destinos domésticos mais
buscados por brasileiros na
última semana de agosto

Campos do Jordão, que nas
duas últimas semanas de julho
ocupava o segundo lugar do
ranking de destinos mais busca-
dos por brasileiros, subiu para a
primeira posição na última se-
mana de agosto, liderando os
destinos mais procurados pelos
viajantes do país, embora a pre-
dominância de busca sejam as
praias. Depois do Rio de Janeiro
e Porto de Galinhas  está
Ubatuba entre os destinos mais
procurados.

Ubatuba está em quarto
lugar entre os destinos mais
buscados por brasileiros na
última semana de agosto

Campos do Jordão (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Porto de Galinhas (PE)
Ubatuba (SP)
Gramado (RS)
São Paulo (SP)
Monte Verde (MG)
Guarujá (SP)
Ilhabela (SP)
Búzios (RJ)

10 destinos domésticos com
maior crescimento de buscas
por brasileiros em relação ao

mesmo período de 2019

O interior de São Paulo se des-
tacou entre as cidades que tive-
ram aumento mais rápido de
buscas em relação ao mesmo
período de 2019, além de São
Miguel dos Milagres, em
Alagoas, que ficou no topo do
ranking.

São Miguel dos Milagres (AL)
Urubici (SC)
Domingos Martins (ES)
Socorro (SP)
Santo Antonio do Pinhal (SP)
São Bento do Sapucaí (SP)
Atibaia (SP)
São Miguel do Gostoso (RN)
Campos do Jordão (SP)
Tamandaré (PE)

*Metodologia: dados obtidos
da análise dos destinos mais
buscados na última semana de
agosto (entre 24/08 e 30/08 de
2020), em comparação com o
mesmo período do ano anteri-
or. Os dados correspondem a

buscas e não a reservas realiza-
das.

Sobre a Booking.com:

Fundada em 1996 em Amster-
dã, a Booking.com B.V. cresceu
a partir de uma pequena startup
holandesa para ser uma das
maiores empresas de e-
commerce de viagens do mun-
do. Parte da Booking Holdings
(NASDAQ: BKNG), a missão da
Booking.com é tornar mais fácil
a todos experimentar o mundo.
Ao investir em tecnologia que
ajuda a facilitar o processo de
viagem, a Booking.com conecta
milhões de viajantes com expe-
riências memoráveis, opções de
transporte convenientes e luga-
res incríveis para se hospedar -
de residências a hotéis e muito
mais. Como um dos maiores
mercados de viagens do mundo
tanto para marcas estabelecidas,
como empreendedores de todos
os tamanhos, a Booking.com
permite que propriedades em
todo o mundo alcancem uma
audiência global e ampliem seus
negócios.

A Booking.com está disponí-
vel em 43 idiomas e oferece
mais de 29 milhões de anún-
cios, incluindo mais de 6,6 mi-
lhões deles apenas em casas,
apartamentos e outros locais
exclusivos para hospedagem.
Não importa onde você quer
ir ou o que você quer fazer, a
Booking.com faci l i ta e faz
tudo com suporte ao cliente
24 h por dia, todos os dias.

Por Justo Arouca

Era final dos anos cinquenta, mais
precisamente 1957. A estrada
Caraguá-Ubatuba estava rompendo
o morro do Maciel para chegar à
Praia Grande e ao Acaraú.

Com esta expectativa Ubatuba
começava a receber os primeiros
reflexos positivos para novos hori-
zontes. Mas as marcas angustiantes
de mais de meio século de isola-
mento social e territorial estavam
ainda presentes. Ali onde hoje está
o hotel São Charbel,  persistia um
casarão em escombros, com o te-
lhado arriado no seu interior.

Em pleno centro urbano. Um tris-
te retrato de uma cidade morta e
uma juventude emocionalmente
em frangalhos. Não demorou mui-
to foi criado o Ginásio Deolindo,
com ele a fundação do Grêmio es-
tudantil. Tivemos a honra de ter
sido o seu primeiro presidente. Agi-
tamos a moçada.  Fizemos muito
esporte, ações cívicas.  Abrimos a
quadra do Itaguá Praia Clube. Mas,
apesar da nova estrada o comércio
clamava por mais gente na Cidade!
Então, realizamos muitos eventos.

A Natatória Cidade de Ubatuba se
tornou internacional e a principal
do Estado na modalidade. Coloca-
mos Ubatuba na mídia. Trouxemos
jornais e TVs. Países como a Argen-
tina passou a mostrar as belezas

Homenagem

Estamos indo embora
naturais e a história da Cidade. Para
festejar os 25 anos da prova, com-
pareceram em Ubatuba quatro ca-
nais de televisão.

A competição permaneceu impor-
tante por 30 por anos. Chegou a ser
mostrada no noticiário do Fantásti-
co da Rede Globo por três vezes.
Depois a prova foi assumida e su-
mida pela Federação. Levamos o
esporte de Ubatuba aos Jogos Aber-
tos do Interior e aos Regionais, com
delegações que orgulharam a Cida-
de.

Deixamos um legado importante
à juventude como a piscina muni-
cipal, o estádio Matarazzo Sobri-
nho, o Tubão, a criação da Liga de
Futebol. Introduzimos o futebol de
salão, o basquete e incentivamos o
vôlei. Foi criada a Secretaria Muni-
cipal de Esportes, a primeira do Li-
toral Norte. Participamos na im-
prensa (rádio Iperoig) e no social
junto ao Itaguá Praia Clube.

Este é um resumo da história para
dizer da participação de Enio Taddei
dos Reis em todas essas realizações.

A liderança sempre contou
conosco, Enio e Luiz Vianna, mas o
grupo contava com colaboradores
importantes desde os primeiros
tempos, como Pedro Paulo Teixeira
Pinto, Rubens Salles, Alcyr Quaglio,
Benedito dos Santos, Odayr Rofino,
Zé Matarazzo, entre outros.

Destes restaram, como testemu-

nhas dos fatos, o próprio Enio (que
nos deixou nesta semana), o Luiz
Vianna e nós que ainda temos al-
gum ânimo para alinhavar estes
momentos. Vieram depois se jun-
tar aos veteranos forças renovadas
como as de Rivaldo de Oliveira,
Richard dos Santos entre outros.
Claro, não poderíamos estar pre-
sentes em todas as realizações pro-
gramadas mas, certamente, foram
consequência de um trabalho fe-
cundo, objetivo e disciplinado que
rendeu aos nossos jovens exemplos
de organização e tenacidade! É isso.

(Este texto foi elaborado para

homenagear o nosso amigo-irmão

Dr. Enio Taddei dos Reis, falecido

neste último dia 08, aos 81 anos.

Esportista emérito, decano da ad-

vocacia paulista, cidadão

ubatubense)

Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação ao
leitor com credibilidade e transparência.
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Economia Cultura

O benefício sofreu mudanças
com regras mais rígidas para
as pessoas que têm direito e

um valor menor do que o
disponibilizado anteriormente

O Auxílio Emergencial instituí-
do pelo Governo Federal para
ajudar a população de baixa ren-
da durante a pandemia da
Covid-19 no Brasil foi prorroga-
do até dezembro deste ano.
Apesar disso, o benefício sofreu
mudanças com regras mais rígi-
das para as pessoas que têm di-
reito e um valor menor do que
o disponibilizado anteriormen-
te.

Com a publicação da Medida
Provisória 1.000/2020, o auxílio
emergencial será pago em qua-
tro parcelas no valor de
R$300,00. É importante desta-
car que não receberão essa aju-
da os trabalhadores que tenham
vínculo de emprego formal ati-
vo adquirido após o recebimen-
to do auxílio emergencial inicia-
do em abril deste ano; aqueles
que tenham obtido benefício
previdenciário, assistencial, se-
guro-desemprego ou de progra-
ma de transferência de renda
federal após começar a receber
o auxílio emergencial em abril;
quando a pessoa receber
proventos acima de meio salá-
rio-mínimo e a renda familiar
mensal total acima de três salá-

Saiba quais os novos critérios
do auxílio emergencial
estendido até dezembro

rios mínimos ou se for uma pes-
soa que mora fora do Brasil.

Além disso, não terão direito a
receber o benefício, pessoas que
em 2019 tiveram rendimentos
tributáveis em valor superior a
R$ 28.559,70; que tinha, em 31
de dezembro de 2019, a posse
ou a propriedade de bens ou di-
reitos, incluída a terra nua, de
valor total superior a R$
300.000,00; entre outros requi-
sitos estabelecidos pela medida
provisória.

De acordo com o economista e
professor da Universidade de
Brasília, José Luiz Oreiro, essas
novas medidas adotadas pelo
governo federal, principalmen-
te na redução dos valores do
auxílio para a população, podem
trazer dificuldades para a econo-
mia brasileira pois diminui a re-
cuperação que estava aconte-
cendo até poucos meses atrás.  

“Observamos é que nessa pror-
rogação por quatro meses hou-
ve uma redução significativa do
valor do auxílio emergencial.
Isso vai ter impacto no nível de
atividade econômica no quarto
trimestre. O auxílio foi importan-
te para limitar a queda de ativi-
dade econômica do segundo tri-
mestre, está sendo importante
na recuperação parcial do tercei-
ro trimestre, mas a mesma irá
perder fôlego no quarto trimes-
tre de 2020 por conta da redu-

ção no valor do auxílio
emergencial”, explicou Oreiro.

Para o governo, houve um
avanço na definição dos critéri-
os de quem pode receber. Além
disso, levou em consideração
apontamentos do Tribunal de
Contas da União (TCU), com o
objetivo de melhor selecionar o
público-alvo do programa e dar
uma destinação mais adequada
ao dinheiro público.

O ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni, afirmou que apesar
das reduções no valor do auxí-
lio emergencial, essa ajuda do
governo chegou a 44% dos lares
em julho e deve ter impacto sig-
nificativo na redução das desi-
gualdades de renda durante
esse momento de pandemia.

“Mais de 60 milhões de bra-
sileiros vão ter direito a rece-
ber o auxílio emergencial de
R$300 daqui até dezembro, em
um valor total de R$777 mi-
lhões, sendo que R$11 milhões
nós já temos aqui no Ministé-
rio da Cidadania. Esses são re-
cursos ordinários que estavam
destinados ao Bolsa Família, e
vamos ter uma medida provi-
sória de crédito extraordinário
no valor de R$65 bilhões para
completar os pagamentos até
o mês de dezembro”, disse o
ministro.   

Fonte: Brasil 61

Congresso reverteu vetos do
presidente Jair Bolsonaro na

proposta

Até 30 de outubro, proprietári-
os de imóveis estão impedidos
de realizarem ações de despejo
por falta de pagamento. Lei
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal proíbe a concessão de liminar
para a desocupação de imóveis
por conta da pandemia.

No final de junho, o presidente
Jair Bolsonaro havia vetado esse
trecho, sob a justificativa de que
ele violava o interesse público
por conta do prazo ser muito lon-
go. O presidente também vetou
trecho da matéria que restringia
a realização de reuniões e

Habitação

Inquilinos não poderão ser
despejados por proprietários
de imóveis até 30 de outubro

 assembleias presenciais promo-
vidas por pessoas jurídicas de
direito privado. 

No entanto, em o Congresso

rejeitou os vetos. O projeto que
originou a lei era de autoria do
senador Antonio Anastasia (PSD-
MG). 

Fonte: Brasil 61

Ministério do Turismo
inicia repasses previstos

na Lei Aldir Blanc

Recurso de R$ 3 bilhões será
utilizado para socorrer setor
cultural durante a pandemia

do coronavírus

O Ministério do Turismo ini-
ciou, nesta semana, os repasses
para estados e municípios dos
recursos previstos na Lei Aldir
Blanc destinados a apoiar o se-
tor cultural durante a pandemia
de coronavírus. A Pasta já enca-
minhou as ordens de pagamen-
tos para 100 municípios e cinco
estados que totalizam R$ 194,2
milhões. O Estado do Amapá e
o município gaúcho de Nonoai
foram os primeiros a concluir
todas as etapas previstas no pro-
cesso.  Os pagamentos do lote 1
dos planos aprovados poderão
ser feitos até dia 11 de setem-
bro. Confira o calendário com-
pleto ao final do texto.

A Lei 14.017/2020, mais conhe-
cida como Lei Aldir Blanc, sanci-
onada em 29 de junho prevê o
repasse de R$ 3 bilhões, sendo
metade destinada aos estados e
Distrito Federal, e a outra meta-
de, aos municípios e Distrito Fe-
deral. O valor repassado para
cada estado, além do DF, foi de-
finido por uma equação que
considerou: 20% dos critérios de
rateio do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Fede-
ral (FPE) e 80% em relação à pro-
porção da população. Já o valor
para os municípios, levou em
conta a equação: 20% dos crité-
rios de rateio do Fundo de Par-

ticipação dos Municípios e do
Distrito Federal (FPM) e 80% em
relação à proporção da popula-
ção, conforme critérios de deci-
sões do TCU.

O recurso poderá ser usado
para pagamento de renda
emergencial mensal aos traba-
lhadores da cultura – R$ 600
pelo período de três meses -,
subsídio mensal para manuten-
ção de espaços artísticos e cul-
turais – entre R$ 3 mil e R$ 10
mil – e iniciativas de fomento
cultural, como: editais, chama-
das públicas, prêmios, aquisição
de bens e serviços vinculados ao
setor cultural e outros instru-
mentos destinados à manuten-
ção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produ-
ções, entre outros. Para as ações
de fomento foi definido um
percentual mínimo de 20%, o
equivalente a R$ 600 milhões.

“Trata-se da maior operação já
realizada pelo Fundo Nacional
da Cultura e já temos 1.607 pro-
cessos abertos e 500 planos de
ação aprovados. Inclusive, inici-
amos ontem os pagamentos
para estados e municípios - 09
dias antes da data limite - o que
reforça o compromisso do go-
verno federal com o setor cultu-
ral neste momento de crise cau-
sadas pela pandemia”, comen-
tou ministro do Turismo, Marce-
lo Álvaro Antônio.

Os valores serão transferidos
do Fundo Nacional da Cultura,
administrado pelo Ministério do

Turismo, preferencialmente
para os fundos estaduais, muni-
cipais e distrital de cultura. No
caso de não haver fundo para a
realização da transferência fun-
do a fundo, o dinheiro poderá
ser repassado para outros ór-
gãos responsáveis pela gestão
desses recursos.

“O governo federal tem traba-
lhado em um pacote amplo de
ações para ajudar não apenas o
trabalhador do setor, como tam-
bém resguardar espaços cultu-
rais e fomentar a cultura em
todo nosso país. Sem dúvida,
uma iniciativa que precisa ser
valorizada por todos”, defendeu
o secretário Especial da Cultura,
Mário Frias.

ESCLARECIMENTOS

Todas as informações sobre a
operacionalização da lei, como
as iniciativas apoiadas, os
beneficiários elegíveis e os pra-
zos exigidos, podem ser confe-
ridos no decreto de regulamen-
tação da matéria. O MTur e a
Secult oferecem canais de aten-
dimento para tirar dúvidas sobre
a aplicação da legislação, pelo
site portalsnc.cultura.gov.br/
auxiliocultura e o e-mail
auxiliocultura@turismo.gov.br.
Questionamentos a respeito da
utilização da Plataforma +Brasil
podem ser esclarecidos pelo te-
lefone 0800-9789008,
disponibilizado pelo Ministério
da Economia.

Interessados podem realizar o

processo virtualmente, inclusive a

matrícula e ainda garantir

benefícios exclusivos, como

isenção na 1ª mensalidade e

bolsas de até 50%

O Centro Universitário Módulo e
a Faculdade São Sebastião (FASS),
Instituições que fazem parte do gru-
po Cruzeiro do Sul Educacional, es-
tão com as inscrições abertas para
o Processo Seletivo de Transferên-
cia e Segunda Graduação. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site da
instituição.

Todo o processo é feito on-line por
meio de um sistema que assegura a
idoneidade e confiabilidade do pro-
cesso, com regras e ações de vali-
dação. Os aprovados, poderão dar
prosseguimento à matrícula digital-
mente, sem a necessidade de ir até
o campus para finalizá-la.

A Transferência para as Instituições
traz benefícios exclusivos para o
candidato como primeira mensali-
dade isenta e desconto de até 50%
nas demais mensalidades do curso.
Estas condições não se aplicam para
transferências entre as instituições
da Cruzeiro do Sul Educacional.
Também é possível financiar em até
100% do curso a partir do Novo Fies.

Ex-alunos de Módulo e FASS e de
outras Instituições da Cruzeiro do
Sul Educacional têm condições es-
peciais para a Segunda Graduação
como, por exemplo, ter a isenção da
primeira mensalidade, eliminar dis-
ciplinas podendo finalizar o curso
escolhido em um tempo menor e
ainda ter 50% de desconto na men-
salidade do curso.

A confirmação da matrícula para
ambas as situações está condiciona-

Oportunidade

Módulo e Fass abrem inscrições
para o Processo Seletivo de

Transferência e Segunda Graduação

da à disponibilidade de vagas para
o curso/semestre de ingresso do
interessado. Para mais informações,
acesse: Transferência e Segunda
Graduação FASS e Transferência e
Segunda Graduação Módulo.

Serviço

Processo Seletivo de Transferên-

cia e Segunda Graduação

Inscrições: Transferência e Segun-
da Graduação FASS e Transferência
e Segunda Graduação Módulo. (até
o término das vagas ofertadas)

Documentação necessária: Histó-
rico Escolar do curso de graduação;
Conteúdos programáticos das dis-
ciplinas cursadas com aprovação
(opcional);

RG;
• CPF;
• Certidão de Nascimento ou Ca-

samento;
• Histórico Escolar e Certificado

de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente;

• Comprovante de residência,
com CEP, no máximo datado de 60
dias;

• Original do boleto da matrícula
quitado;

• 2 fotos 3X4

Centro Universitário Módulo

modulo.edu.br/vestibular
Campus Centro - Av. Frei Pacífico

Wagner, 653, Centro,
Caraguatatuba, SP

Campus Martim de Sá - Marginal
Maria D’Assumpção Carvalho,
1.000, Martim de Sá,
Caraguatatuba, SP

Telefone: 3003-1189 para capitais
e regiões metropolitanas e 0800
721 5844 para demais localidades

Faculdade São Sebastião – FASS

fass.edu.br/vestibular
Rua Agripino José do Nascimento,

177, Vila Amélia, São Sebastião, SP
Telefone: 3003-1189 para capitais

e regiões metropolitanas e 0800
721 5844 para demais localidades
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Educação em pautaLiteratura

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  19 e 20 de setembro, não circulará em versão impressa. Ela
estará disponível em nosso site (https://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

O Senado aprovou na quarta-
feira (9) a criação de um progra-
ma de auxílio financeiro às es-
colas particulares que tiveram
perda de arrecadação durante a
pandemia. O texto segue para
análise da Câmara dos Deputa-
dos. A proposta é voltada às ins-
tituições privadas da educação
básica, que vai da pré-escola ao
ensino médio. Podem aderir aos
benefícios as escolas afetadas
pelas medidas de isolamento
social e cuja renda bruta anual,
em 2019, tenha sido igual ou
menor que R$ 4,8 milhões. O
projeto prevê auxílio mensal de
até R$ 10 mil às instituições, ain-
da neste ano, e também a op-
ção de suspender o pagamento
de impostos federais inseridos
no Simples Nacional.

Fonte: G1

Brasil está entre países que
fecharam escolas por mais tem-
po na pandemia

A pandemia do novo
coronavírus tem sido como um
“abalo sísmico” na educação
global, aponta relatório divulga-
do nesta quinta-feira (8) pela
OCDE, que coloca o Brasil no
grupo dos países já com mais
tempo de escolas fechadas des-
de o início da pandemia. Até o
fim de junho, de 46 países avali-
ados no relatório, 52% deles ha-
viam fechado suas escolas por
12 a 16 semanas e 28% as man-
tiveram fechadas por 16 a 19
semanas. O Brasil, onde a maio-
ria das escolas permanecem fe-
chadas, está bem no limiar —
com 16 semanas contabilizadas
até 30 de junho. Em média, po-
rém, os países da OCDE haviam
mantido suas escolas fechadas
por 14 semanas até o fim de ju-
nho.

Fonte: BBC

Fechamento de escolas afeta-
rá economia global até o fim do
século; OCDE prevê perda de
1,5% no PIB

A suspensão das atividades es-
colares provocada pela
pandemia do novo coronavírus
deve causar impactos na econo-
mia mundial que podem durar
até o final do século e levar a
uma perda ao longo deste perí-
odo de, na média, 1,5% na eco-
nomia global. Essas são algumas
das constatações de relatório di-
vulgado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). De acordo
com economistas que ajudaram
na elaboração do estudo, esse
efeito não será notado em cur-
to prazo, mas os impactos eco-
nômicos serão sentidos por mui-
tos anos. A estimativa, segundo
o relatório, considera que só os
atuais grupos de alunos serão
afetados. Se as escolas demora-
rem para retomar o desempe-
nho de antes da pandemia, o

Senado aprova auxílio de até R$ 10
mil mensais a escolas particulares

e suspensão de impostos

revés financeiro será proporcio-
nalmente maior.

Fonte: Terra

Com creches fechadas, parti-
cipação de mulheres no merca-
do de trabalho é a menor des-
de 1990

Milhares de mães brasileiras
precisam trabalhar, mas não têm
com quem deixar os filhos por
conta do fechamento de creches
e escolas infantis pela pandemia
do novo coronavírus. A pesqui-
sa “Mercado de Trabalho e
Pandemia da Covid-19: Amplia-
ção de Desigualdades já Existen-
tes?” realizada em julho pelo
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) aponta que a
taxa de participação de mulhe-
res com filhos de até 10 anos no
mercado de trabalho caiu de
58,3% no segundo trimestre de
2019 para 50,6% no mesmo pe-
ríodo deste ano. A participação
média de mulheres no mercado
de trabalho, por sua vez, ficou
em 46,3% entre abril e junho de
2020. Com uma força produtiva
menor, o especialista afirma que
a capacidade produtiva do país
também deve cair.

Fonte: G1

Em colégios de referência em
São Paulo, volta prevê que cada
aluno vá uma vez por semana

Grandes escolas particulares da
cidade de São Paulo pretendem
voltar às aulas com todos os seus
alunos em vez de escolher séri-
es para serem priorizadas. Esses
colégios vão usar o que ficou
conhecido como esquema de
“bolhas” ou “clusters” em outros
países, em que as turmas são
divididas em pequenos grupos e
fazem rodízio dos dias em que
estarão presencialmente. Dessa
forma, em geral, os alunos aca-
barão indo apenas uma ou duas
vezes por semana à escola e fa-
rão o restante do ensino remo-

tamente em casa. Na reporta-
gem, o ‘Estadão’ traz um pano-
rama sobre os protocolos de re-
tomada de 14 grandes colégios
da capital paulista, dentre eles
Santa Cruz, Colégio Oswald de
Andrade, Escola Viva, entre ou-
tros

Fonte: Estado de S. Paulo

Reabertura bem-sucedida de
escolas no exterior teve ação
sanitária básica e foi junto do
comércio

Países que tiveram sucesso na
reabertura das escolas fizeram a
retomada de atividades
presenciais de maneira voluntá-
ria, com protocolos sanitários
conhecidos e, muitas vezes, vol-
taram junto ou até antes do co-
mércio. A comunicação transpa-
rente com os pais foi crucial,
como mostra estudo sobre os
processos em 20 nações de to-
dos os continentes. Mesmo
onde havia forte oposição à vol-
ta, com o tempo, as famílias pas-
saram a confiar nas medidas e
enviaram seus filhos às escolas.
A análise foi realizada pela
consultoria Vozes da Educação a
pedido de entidades do terceiro
setor do Brasil. Foram conside-
rados países com resultado
satisfatório aqueles onde “as
escolas reabriram e não registra-
ram contaminação entre alunos
e professores que saísse do con-
trole”. O levantamento também
indica que medidas mais sofisti-
cadas, como testagem em mas-
sa e medição de temperatura,
não necessariamente foram re-
alizadas nesses países com rea-
bertura elogiada. Essas escolas
se organizaram para que hou-
vesse lavagem frequente das
mãos, grupos menores de alu-
nos sem contato com o restante
e uso de máscaras. A reporta-
gem mostra infográficos e infor-
mações detalhadas da pesquisa.

Fonte: O Estado de S. Paulo

Acompanhe as notícias

diariamente

 no site do jornal A Cidade
 https://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes sociais
facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e  instagram
@acidadeubatuba

Publicado pela SESI-SP
Editora, o título foi contem-

plado na categoria Literatura
em Língua Portuguesa

A Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ) escolhe
todos os anos o melhor da pro-
dução editorial brasileira para
crianças e jovens. E, na 46ª edi-
ção, o livro O dicionário do me-
nino Andersen recebeu o Selo
Altamente Recomendável 2020
– Produção 2019, na categoria
Literatura em Língua Portugue-
sa, um reconhecimento pelo tra-
balho desenvolvido e pelo com-
promisso na formação de novos
leitores.

Nesse livro leve e divertido
do autor Gonçalo M. Tavares
e com i lustrações de
Madalena Matoso, Andersen é
um grande inventor e não
anda nada satisfeito com as
definições de palavras que lê
no dicionário.

O menino decide, então, co-
meçar a escrever um dicioná-
rio novo, para entusiasmar os
amigos, com definições inusi-
tadas sobre a vida, objetos e
contextos que o envolvem no
dia a dia.

Segundo o dic ionário de
Andersen, “lanterna é um sol
mecânico e minúsculo que
você pode levar no bolso. É
um pequeno sol portátil que
depende da sua mão para fun-
cionar”; “mosquito é animal
que está mal sintonizado”; e
“rir é dizer muito rápido algu-
mas palavras”.

Além do selo, O dicionário do
menino Andersen está concor-
rendo ao Prêmio FNLIJ. A lista
dos vencedores da láurea
deve ser divulgada ainda nes-
te mês.

O dicionário do menino
Andersen recebe selo altamente
recomendável da FNLIJ 2020

Serviço:
Ficha técnica

Título: O dicionário do me-
nino Andersen

Autor: Gonçalo M. Tavares
Ilustradora: Madalena Matoso
Editora: SESI-SP Editora
Ano: 2019
Páginas: 64
Preço: R$ 49,90

Sobre o autor: Gonçalo M.
Tavares é professor e escritor
português, e vem se firmando
como um dos mais importantes
autores do romance contempo-
râneo português. Já recebeu vá-
rios prêmios em Portugal e em
outros países. Seus livros deram
origem a peças de teatro, curtas-
metragens, performances, ópe-
ras e até projetos de arquitetu-
ra.

Sobre a ilustradora: Madalena
Matoso é uma premiada
designer e ilustradora portugue-
sa, criadora do ateliê de ilustra-
ção Planeta Tangerina.

SESI-SP EDITORA
A SESI-SP Editora tem como

ação principal organizar co-

nhecimento nas áreas de cul-
tura, educação, esporte, nutri-
ção e saúde, cumprindo sua
missão de apoiar a Entidade
em seus mais diversos campos
de atuação. Com mais de mil
títulos em seu catálogo, em di-
ferentes formatos (e-book,
audiobook e impresso), tor-
nou-se referência na edição
de l ivros educacionais,
infantojuvenis, de alimenta-
ção,  de HQs nacionais  e
europeias, e de obras de inte-
resse geral. Acumula mais de
60 prêmios das mais
renomadas instituições: são
onze Jabutis, quatro HQ Mix,
três Selos Cátedra 10 da
Unesco,  entre outros.  Em
2019, as obras Se eu abrir esta
porta agora...Romeu e Julieta
e Fractais tropicais foram ven-
cedoras do Prêmio da Funda-
ção Nacional do Livro Infantil
e Juvenil (FNLIJ), que, duran-
te os últimos anos, também
concedeu a mais de 40 livros
do catálogo da SESI-SP Edito-
ra o Selo Altamente Recomen-
dável. Conheça nossas publi-
cações:  www.sesispedi-
tora.com.br.

Estudo da Acordo Certo
ainda mostrou que 70% dos
entrevistados afirmam que

tiveram a renda familiar
diminuída  no período

Uma pesquisa realizada pela
Acordo Certo, fintech de solu-
ções voltadas para o bem-estar
financeiro dos consumidores,
com 1.487 pessoas entre os dias
11 e 14 de agosto, revelou que
82% das pessoas priorizaram al-
gumas contas em detrimento de
outras no primeiro semestre do
ano, sendo que, destas, 74% ain-
da não haviam regularizado to-
das. Estes números são reflexo
dos impactos negativos da
pandemia da Covid-19 na vida
financeira dos brasileiros. Cerca
de 70% declararam que tiveram
a renda familiar diminuída.

Quase metade dos entrevista-
dos não teve alteração na situa-
ção de trabalho. Ainda assim,
três em cada dez relatam que
deixaram de trabalhar após a
pandemia. Negociação de dívi-
das foram as contas que os con-
sumidores mais deixaram de
pagar, seguidas por cartão de
crédito e conta de luz que apa-
recem na sequência.

Mais da metade dos entrevis-
tados precisou pedir dinheiro

Crise na Pandemia

Pesquisa aponta que 74% dos
brasileiros não pagaram todas

as contas na pandemia

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: (https://acidadeubatuba.com.br)

emprestado para pagamento de
dívidas. Cerca de 53% pediu a
algum amigo ou parente. Para
conseguir quitá-las, o
parcelamento e a diminuição
dos juros são as soluções mais
citadas. 71% negociaram dívidas
pela Acordo Certo, destes 35%
afirmam terem contraído as dí-
vidas por conta dos efeitos da
pandemia.

Entre as pessoas que solicita-
ram saque emergencial do FGTS
ou auxílio emergencial, o prin-
cipal uso foi para pagamento de
contas atrasadas e compra de
alimentos. Os benefícios tam-
bém foram usados para paga-
mentos de contas mensais e
também para pagar amigos ou
parentes.

Apesar de tudo isso, as pesso-
as ainda estão buscando nego-

ciar as dívidas e fazer acordos
para aliviar a situação. Na Acor-
do Certo, de janeiro a julho fo-
ram realizadas mais de 1,5 mi-
lhão de renegociações, mostran-
do que as pessoas continuam
preocupadas em quitar essas
dívidas e limpar o nome.

“Ninguém gosta de ficar
inadimplente, mas é natural que
com o orçamento apertado, al-
gumas contas mais urgentes e
compra de comida sejam
priorizadas. Outra pesquisa que
fizemos em maio, já indicava que
as pessoas achavam que não con-
seguiriam pagar todas as dívidas
no curto prazo. Quando as finan-
ças estiverem menos fragilizadas,
as pessoas precisarão de solu-
ções que as ajude a retomar ao
equilíbrio”, pontua Thales Becker,
CMO da Acordo Certo.


